
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 576/2018-GRHFC - Estabelecer a ESCALA de Plantão 

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

Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Dezembro de 2018, 

das áreas cível e criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 576/2018-GRHFCcompleta, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Decisão

CIA Nº:

0734697-93.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

DMS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

ADVOGADO (S):

DR. EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (OAB/MT 15.580)

Vistos etc.

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

falência e concordata realizada por DMS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI ME no qual requer a entrega antecipada do documento para instruir 

certame de licitação no Município de Juína/MT na data de 04/12/2018.

Com base no artigo 1.466, § 3º da CNGCJ (Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial), DEFIRO a 

prioridade na expedição da certidão referente ao pedido n. 174590 para a 

data de 30/11/2018 e condiciono a entrega do documento à apresentação 

do comprovante de pagamento.

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

as providências pertinentes e após cumprida a determinação, arquive-se o 

presente.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 571/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0734282-13.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) LUCILENE ERNESTA DO CARMO STROPA, 

matrícula nº. 7922, Técnico Judiciário, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Administrativo 2, na Central de Administração - 

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

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

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

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº.574/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0042165-55.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 220/2018-GRHFC, de 08/05/2018, que designou 

o(a) servidor(a) PAULA GOMES ARAUJO, Analista Judiciário, matrícula n.º 

34036, para exercer a função de confiança de Gestor Administrativo 2, 

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

a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 575/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0733723-56.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) SAULO DA SILVA JÚNIOR, matrícula nº. 38368, 

Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 26/11/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997845 Nr: 22532-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EZIDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011243-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 4 de 404



Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011266-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida e o administrador 

judicial para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011267-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida e o administrador 

judicial para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

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 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

Processo: 1023366-18.2018.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(129) Polo ativo: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: Proceder à 

intimação dos credores e interessados acerca do recebimento do plano de 

recuperação judicial da(s) empresa(s) CONENGE CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA, bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores 

apresentada pelo(a) administrador(a) judicial. Relação de credores: 

ADEMIR FIGUEIREDO DOS SANTOS R$1.100,00 (Trabalhista); ADILSON 

BASTOS DA SILVA R$1.100,00 (Trabalhista); ADILSON PORFIRIO DA 

SILVA R$1.100,00 (Trabalhista); AILTON GOMES DA SILVA R$1.529,00 

(Trabalhista); ALBANO LUZ DE ALMEIDA BARROS R$3.069,82 

(Trabalhista); ALESSANDRE APARECIDO DO NASCIMENTO R$98,09 

(Trabalhista) ALEX JUNIO DA SILVA SANTOS R$1.100,00 (Trabalhista); 

ALEX MELO DE ABREU R$2.036,41 (Trabalhista); ALVINO DE DEUS PINTO 

R$1.100,00 (Trabalhista); ANDERSON DOMINGOS LOPES R$1.100,00 

(Trabalhista); ANSELMO DOS SANTOS COLMAN R$3.008,71 (Trabalhista); 

ARAIDES ALVES ANTUNES R$2.036,41 (Trabalhista); AVELINO SANTANA 

DA SILVA R$ 1.100,00 (Trabalhista); BENEDITO ARMANDO DA CRUZ 

R$1.478,40 (Trabalhista); CLAUDENOR FERREIRA DOS SANTOS 

R$1.100,00 (Trabalhista); CLAUDIO DOS SANTOS SILVA R$1.100,00 

(Trabalhista); CLEITON RODRIGUES DE SOUZA R$ 1.100,00 (Trabalhista); 

DALVINA RODRIGUES F DE ALMEIDA R$1.100,00 (Trabalhista); DAVI 

SILVA DE MORAES R$1.478,40 (Trabalhista); EDELCIO ELIDIO DA 

FRANÇA R$1.100,00 (Trabalhista); EDISON BENTO PIRES R$1.100,00 

(Trabalhista); ELCIO JOSE DA SILVA R$1.100,00 (Trabalhista); ELCON 

MANOEL DA SILVA R$1.100,00 (Trabalhista); ELISSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA R$1.100,00 (Trabalhista); FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA 

R$1.596,38 (Trabalhista); GEFFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA R$1.100,00 
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(Trabalhista); GENTIL DE AZEVEDO R$1.100,00 (Trabalhista); GINIVALDO 

NUNES PEREIRA R$1.100,00 (Trabalhista); HELDER NUNES ROSA 

R$954,00 (Trabalhista); HURLEY DE SOUZA R$1.478,40 (Trabalhista); 

IANKA REIS COSTA R$1.027,52 (Trabalhista); ISAIAS FELICISSIMO 

SOARES R$1.100,00 (Trabalhista); ITALO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO 

R$1.478,40 (Trabalhista); JAMMES WILLIAN MARQUES DE AZEVEDO 

R$1.100,00 (Trabalhista); JESSICA PEREIRA ARENHARDT R$1.500,00 

(Trabalhista); JOAO DA SILVA GOMES R$1.192,40 (Trabalhista); JOAO 

DOMINGOS DA SILVA NETO R$1.192,40 (Trabalhista); JOAO HENRIQUE 

VAZ LAERTE R$1.146,58 (Trabalhista); JOAO LEOTÉRIO DE CAMPOS 

R$1.529,00 (Trabalhista); JOAO MOREIRA DA SILVA R$1.100,00 

(Trabalhista); JOEMIL CLAUDINO LEMES R$1.478,40 (Trabalhista); JOILSO 

DE OLIVEIRA R$1.192,40 (Trabalhista); JORGE CESAR DA SILVA 

R$1.100,00 (Trabalhista); JOSE BATISTA DE SOUSA R$1.192,40 

(Trabalhista); JOSE CARLOS CORREA DA COSTA R$1.146,57 

(Trabalhista); JOSE CARLOS DA COSTA R$1.100,00 (Trabalhista); JOSE 

ENOQUE DA SILVA R$1.100,00 (Trabalhista); JOSIVAN DA SILVA BRASIL 

DE ARAUJO R$1.100,00 (Trabalhista); JULBERTO PAULO ALVES DA 

CRUZ R$1.100,00 (Trabalhista); JULINHO RODRIGUES R$1.100,00 

(Trabalhista); JUSILEI ALVES DE ABREU R$1.100,00 (Trabalhista); 

JUSIMAR SILVA FIGUEIREDO R$1.192,40 (Trabalhista); LAUDICEIA 

MAGALHAES GOMES R$1.187,92 (Trabalhista); LENIR DE FIGUEIREDO 

R$1.100,00 (Trabalhista); LEONARDO SOARES MACHADO R$1.100,00 

(Trabalhista); LUCIMAR APARECIDA BARBOSA R$1.100,00 (Trabalhista); 

LUIZ CARLOS FORTES R$1.729,41 (Trabalhista); MANOEL BENEDITO DE 

SANTANA R$1.478,40 (Trabalhista); MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

BARROS R$1.192,40 (Trabalhista); MARCO ANTONIO DA SILVA 

R$1.478,40 (Trabalhista); MAURO FRANCISCO DA SILVA R$1.100,00 

(Trabalhista); MELISE HELLEN DE MORAES R$2.036,41 (Trabalhista); 

NADY MARCELIM R$1.100,00 (Trabalhista); ORLANDO ROCHA 

GUIMARAES R$ 1.100,00 (Trabalhista); RHONAN JOSE DE ARRUDA 

R$954,00 (Trabalhista); RHONEY JOSE DE ARRUDA R$1.027,52 

(Trabalhista); ROBERTO RODRIGUES DA SILVA R$ 1.100,00 (Trabalhista); 

RODRIGO KUHN DE MOURA R$1.100,00 (Trabalhista); ROGÉRIO 

CASTILHOS PIMENTEL R$954,00 (Trabalhista); ROGERIO FIGUEIREDO DE 

CAMPOS R$1.100,00 (Trabalhista); RONALD DOL R$1.478,40 

(Trabalhista); RONELSON GOMES DE CARVALHO R$2.075,28 

(Trabalhista); ROSANDO ROSARIO DINIZ R$1.192,40 (Trabalhista); 

SALVADOR MARCIANO B DE CAMPOS R$1.100,00 (Trabalhista); 

SATURNINO DE ALMEIDA R$1.478,40 (Trabalhista); SIDNEY MAGAL 

OLIVEIRA SANTOS R$1.478,40 (Trabalhista); SILVESTRE SANTOS DE 

BARROS R$1.478,40 (Trabalhista); VALDECI CARLOS DA SILVA 

R$1.100,00 (Trabalhista); VALDECI RODRIGO DO ESPIRITO SANTO 

R$1.192,40 (Trabalhista); VALDECIR JOAO DA SILVA R$1.529,00 

(Trabalhista); VALDEIR CARLOS SABINO DA SILVA R$1.100,00 

(Trabalhista); VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO R$1.187,00 

(Trabalhista); VINICIUS SANTIAGO PINHEIRO PEREIRA R$954,00 

(Trabalhista); WENDER BENEDITO CAMPOS DA SILVA R$477,00 

(Trabalhista); BANCO DO BRASIL S.A R$2.757.196,96 (Garantia Real); 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$1.643.487,09 (Garantia Real); INCOESTE 

INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP R$1.009.357,07 (Garantia 

Real); AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI 

R$11.639,49 (Quirografário); AILTON SINESIO MATIAS R$4.134,00 

(Quirografário); ALBANO BARROS R$8.451,23 (Quirografário); ANTONIO 

ADEMAR VIDOTTI R$500.000,00 (Quirografário); ARCELORMITTAL 

BRASIL S.A R$41.146,03 (Quirografário); AUTO ELETRICA BRASIL KAR 

LTDA – MEE R$290,00 (Quirografário); BANCO DO BRASIL S.A 

R$963.615,93 (Quirografário); BANCO SANTANDER R$315.575,77 

(Quirografário); BRADESCO SAÚDE R$10.619,66 (Quirografário); CAIEIRA 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA R$62.699,46 (Quirografário); CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL R$453.956,38 (Quirografário); CD MAX INDUSTRIA 

E COMERCIO DE TINTAS LTDA R$54.108,67 (Quirografário); CDA 

ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA R$235,92 

(Quirografário); CERAMICA RAMOS LTDA R$988,80 (Quirografário); 

CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A R$9.341,42 (Quirografário); CORR 

PLASTIK INDUSTRIAL LTDA R$4.369,66 (Quirografário); CUIABANA 

COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA R$2.210,02 

(Quirografário); DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R$266,65 

(Quirografário); DIJA CONSULT. ASSESSORIA E SERV. DE URBANISTICA, 

AMBIENTAL E PATRIMONIAL LTDA R$5.200,00 (Quirografário); DMM 

LOPES FILHOS LTDA R$558,60 (Quirografário); EMRICH LEÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S R$40.583,72 (Quirografário); 

FEDERAÇÃO DAS IND. EST. MT. R$1.578,15 (Quirografário); GOMES DE 

CASTRO COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA E REP. LTDA R$1.419,00 

(Quirografário); IMPERIO MINERAÇÕES LTDA ROSARIO OESTE 

R$10.418,80 (Quirografário); INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDO R$278,29 

(Quirografário); INSTITUTO EUVALDO LODI R$282,24 (Quirografário); J 

FRATTA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA R$ 220,66 

(Quirografário); JOÃO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR R$800.000,00 

(Quirografário); JUAN CARLO SILVA CARVBALHO EIRELI R$1.425,70 

(Quirografário); LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SP – OSASCO R$8.048,52 

(Quirografário); LUCNAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA R$450,00 

(Quirografário); M. BRANDÃO DE OLIVEIRA FILIAL R$105.996,60 

(Quirografário); METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA R$174.124,56 

(Quirografário); MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS R$16.180,03 

(Quirografário); MOURA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA R$5.166,66 

(Quirografário); MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA R$450,00 (Quirografário); OXIGENIO CUIABA LTDA R$1.531,93 

(Quirografário); PAULO FLAVIO GILIOLI R$200.000,00 (Quirografário); 

PAULO ROBERTO GILIOLI R$130.000,00 (Quirografário); PERFILADOS 

MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$75.990,50 (Quirografário); 

PETROPAULO COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$123.996,01 

(Quirografário); PIZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$98,55 

(Quirografário); PMZ CENTRO NORTE S/A R$1.310,10 (Quirografário); 

REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA R$307,50 (Quirografário); 

REGINALDO MARTINS COVY R$2.500,00 (Quirografário); SAINT-GOBAIN 

CANALIZAÇÃO LTDA R$29.382,86 (Quirografário); SESI – SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO 

R$512,91 (Quirografário); SIDERURGICA LATINO AMERICANA S/A 

R$90.093,92 (Quirografário); SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO 

EST. DE MATO GROSSO R$3.509,80 (Quirografário); SINDICATO TRAB. 

IND.CONST. CIVIL CUIABA R$2.000,00 (Quirografário); TECNOESTE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$3.204,75 (Quirografário); TIGRE 

ADS DO BRASIL LTDA R$436.238,08 (Quirografário); TRANSGUIA 

TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA R$79.987,12 (Quirografário); V M 

CONSTRUÇÕES LTDA R$186.272,98 (Quirografário); VANDERLY MIGUEL 

DA SILVA E CIA LTDA R$4.776,55 (Quirografário); VEGRANDE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$900,00 (Quirografário); VELOSO E 

TORTELLI LTDA R$4.719,00 (Quirografário); VERDÃO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA R$7.147,36 (Quirografário); VICTOR JULIANO 

BARROSO DOS SANTOS R$3.500,00 (Quirografário); VOTORANTIM 

CIMENTOS S/A R$95.280,50 (Quirografário); ZAPT COM. DE MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO LTDA R$5.500,00 (Quirografário); AB PNEUS E 

ACESSORIOS LTDA R$1.880,67 (ME/EPP); ADRIANO M SOUZA 

ESTRUTURAS R$7.200,00 (ME/EPP); C V JUNQUEIRA - LIMPA FOSSA 

AMAZONAS R$300,00 (ME/EPP); CARVALHO PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA ME R$140,00 (ME/EPP); CEARÁ EMPREENDIMENTOS 

– ME R$7.489,88 (ME/EPP); CROACIA COM. E LOC DE MAQUINAS 

R$121,30 (ME/EPP); CUNHA & BUSATO LTDA – ME R$83.412,21 (ME/EPP); 

D M DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$2.400,00 

(ME/EPP); EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS 

LTDA EPP R$17.328,69 (ME/EPP); GIOVANNA FRANCO VARGAS COSTA 

R$3.300,00 (ME/EPP); GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – 

EPP R$277,89 (ME/EPP); GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMATICA LTDA ME R$150,00 (ME/EPP); GUSMAN MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA EPP R$11.110,00 (ME/EPP); JOWITEC 

DISTRIBUIDORA R$4.103,22 (ME/EPP); L T B PEDROSO ME R$15.065,10 

(ME/EPP); LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA R$12.054,00 (ME/EPP); M 

DUARTE REFEIÇÕES R$4.236,00 (ME/EPP); MAIS INDUSTRIA COMERCIO E 

LOCAÇÃO DE MÓDULOS R$550,00 (ME/EPP); MAPAH CONTADORES 

CUIABA EIRELI – ME R$37.719,25 (ME/EPP); MT GUINDASTES E GUINCHOS 

R$9.756,10 (ME/EPP) ;REFRIGERAÇÃO NACIONAL LTDA ME R$140,00 

(ME/EPP); RIBERMAQ LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME R$14.880,00 

(ME/EPP); RUBENS GIMENEZ RODRIGUES –ME R$10.000,00 (ME/EPP); 

TRINCHEIRA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E CASCALHO EIRELI 

R$5.000,00 (ME/EPP); V. B. VENDRAMIN EIRELI R$653,51 (ME/EPP). Total 

dos créditos: R$10.869.791,60. Despacho/decisão: (...) 6 – Apresentado o 

Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já 

consignado, Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre 

o Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 
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do 2º Edital. 7 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. (...) Advertências: Os documentos que lastrearam a 

elaboração da lista de credores encontram-se à disposição de qualquer 

credor ou interessado junto à administradora judicial nomeada por este 

juízo, CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom 

Bosco, 1509-A, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78032-065, fone (65) 

3358-4126 ,  e -ma i l  con ta to@caseadmjud i c i a l . com.b r ,  s i t e 

www.caseadmjudicial.com.br, representada por Bruno Oliveira Castro, 

advogado regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº 9.237. Os credores, 

o Comitê, as devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da publicação deste edital na 

IOMAT, para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto 

aos créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer 

credor poderá manifestar ao juiz objeção ao plano de recuperação judicial 

apresentado pelas devedoras, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados da publicação do presente instrumento convocatório na IOMAT 

(art. 55, caput, da lei 11.101/05). 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, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

providencie a publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do 

edital a que aludem os arts. 7º, § 2º, e 55, caput, ambos da lei 11.101/05, 

no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos. Consigno que o 

referido instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além 

de ter sido encaminhado via e-mail ao endereço eletrônico 

vitor@oliveiracastro.adv.br. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. César 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031944-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE DALVA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021099-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014683-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EUVALDO LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

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

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

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034551-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/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))

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1023064-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/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))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 

de novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75135 Nr: 2030-83.1992.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO S/A, ROSEMEIRE 

BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI & CIA LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Certifico que tendo em vista a ausência de intimação da antiga síndica 

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE OAB/MT 4.497, 

quanto a decisão de fl. 146, promovo sua republicação para tal fim: Visto. 

Considerando que o síndico Antônio Luiz Ferreira da Silva foi nomeado 

recentemente nos autos principais da falência, entendo prudente a 

intimação do síndico nomeado a época para que informe se, de fato, os 

bens em questão foram devidamente arrecadados, e qual destinação dada 

a eles, no prazo de 15 dias úteis. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 
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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

 Impulsionando o feito, intimo a síndica para que, no prazo de 05 dias, 

providencie a publicação do edital de convocação de eventuais 

interessados no arrendamento de bens imóveis da falida, com 

comprovação nos autos. Consigno que o instrumento convocatório em 

apreço encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido encaminhado 

via e-mail ao endereço eletrônico falencia.olvepar@gmail.com.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1259635 Nr: 24287-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERNANDES DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE MT, BANCO BRADESCO S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, SICREDI OURO 

VERDE MT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSTRUTORA 

INCORPORADORA TABOR LTDA, ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - 

OAB:6233/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:19.615/BA, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, FERNANDO 

MARSARO - OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:197.237, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O-MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Visto.I – A credora C.C.L.A.A OURO VERDE MT – SICREDI OURO VERDE 

MT manifestou-se alegando descumprimento do plano, com relação as 

parcelas de maio/2017 (parcial), e as vencidas entre junho/2017 a 

julho/2018.Informa ainda, que em data anterior já fora noticiado o 

inadimplemento das obrigações estabelecidas no plano (25/04/2017), 

ocasião em que foi determinada a intimação da recuperanda para pronto 

pagamento da obrigação inadimplida, além da intimação do Administrador 

Judicial prestar as informações solicitadas pela ora credora.Em seguida a 

recuperanda compareceu nos autos, reconhecendo a impontualidade das 

obrigações do plano, informando ter regularizado os pagamentos das 

prestações inadimplidas em abril/2017 (fls. 2.767/2.770), tendo o 

Administrador Judicial, contudo permanecido inerte apesar de 

regularmente intimado.Afirma também que o último relatório apresentado 

pelo Administrador Judicial data de 27/06/2017, em inobservância ao 

disposto no art. 22, II, “c”.Pois bem, como é sabido, o descumprimento de 

qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da 

recuperação em falência, tal como dispõe o art. 61, § 3º, da Lei 

11.101/05.Deste modo, INTIME-SE A RECUPERANDA para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, manifestar-se nos autos demonstrando o cumprimento 

das obrigações inadimplidas, sob pena de convolação em falência.II – 

Quanto à atuação do Administrador Judicial nomeado nos autos, de fato, 

verifica-se que o mesmo não tem cumprido regulamente com sua função 

de fiscalizar as atividades da recuperanda, uma vez que não vem 

apresentando os relatórios mensais a que se refere o art. 22, II, “c”, 

devendo ser intimado para prestar esclarecimentos, regularizando as 

omissões apontadas.INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se nos autos prestando 

esclarecimentos sobre a inércia no cumprimento de suas funções, 

especificamente quanto ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101, 

devendo regularizar as falhas apontadas pelo credor, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326892 Nr: 14945-56.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALNEBIO BARBOSA BRAGA, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELINTO FIRMO DO PATROCINIO 

JUNIOR - OAB:9988, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSE VALNEBIO 

BARBOSA BRAGA, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

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

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

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023912-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZIRA AVELINA ALMEIDA LEITE (RÉU)

HUDSON NATANAEL GOMES LEITE (RÉU)

JÉSSICA FÁTIMA GOMES LEITE (RÉU)

WENDER MOISÉS GOMES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023912-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): OLGA GOMES LEITE RÉU: 

NAZIRA AVELINA ALMEIDA LEITE, JÉSSICA FÁTIMA GOMES LEITE, 

HUDSON NATANAEL GOMES LEITE, WENDER MOISÉS GOMES LEITE 

Vistos. Olga Gomes Leite ajuizou a presente ação de reintegração de 

posse, com tutela de urgência, contra Nazira Avelina Alemida Leite, 

Jéssica Fátima Gomes Leite, Hudson Natanael Gomes Leite, Wender 

Moisés Gomes Leite e outros, visando à proteção possessória de um 

imóvel urbano situado à Rua 58, quadra 02, nº 11, setor IV, bairro CPA III, 

nesta Capital/MT. A autora sustenta que é legítima proprietária e 

possuidora do imóvel adquirido através da Companhia de Habitação 

Popular do Estado de Mato Grosso – Cohab, bem como cedida através de 

comodato verbal para seu filho José Edson Gomes Leite. Menciona que o 

Sr. José foi casado com a ré, mas que em razão da sua precária situação 

financeira, cedeu o imóvel através de comodato verbal para que seu filho 

pudesse morar com a parte ré e seus filhos. Alega que seu filho teve 

problema de saúde e ficou impossibilitado de trabalhar, inclusive isso teria 

ensejado a separação com a ré, além de sua mudança para uma quitinete. 

Ainda, aduz que com o falecimento dele em maio de 2016, notificou os 

réus para deixarem o imóvel, pois também teve problemas e se mudou 

passando a morar de aluguel. Sustenta que com a morte do filho, 

imediatamente notificou os réus, de próprio punho e verbalmente, para 

desocuparem o imóvel em 30 (trinta) dias, mas que passado o prazo eles 

permaneceram no imóvel. Adiante, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência, além de formular pedido para concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, citação e intimação dos réus. Instruiu a inicial com os 

documentos de id. 14493006 ao id. 14493440. Inicialmente a ação foi 

distribuída perante a d. Magistrada da Quinta Vara Cível desta Comarca da 

Capital/MT que declinou a competência para esta Vara Especializada (id. 

14517064). Na decisão de id. 15027143 foi determinada a remessa dos 

autos à Central de Conciliação e Mediação, para designação de sessão, 

bem como deferido o pedido de justiça gratuita. A audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo de sessão de conciliação 

(id.16384429). Vieram os autos conclusos. Decido. Não obstante o 

arrazoado exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo 

necessária à realização da audiência de justificação do alegado, nos 

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

ameaça de esbulho no imóvel em litígio. 1. INTIME-SE a parte autora para 

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

testemunhas pra oitiva na audiência de justificação, que deverão ser 

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

IV do CPC. 2. DESIGNO audiência de justificação para o dia 22/01/2018, às 

13:30h. 3. 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), bem como INTIME-A para comparecer à 

audiência de justificação na data designada, esclarecendo que poderá 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 Carlos Robertos Barros de Campos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030975-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FERREIRA DE LIMA (RÉU)

CRISTINA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1030975-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VITORINO PEREIRA DA COSTA 

RÉU: HENRIQUE FERREIRA DE LIMA, CRISTINA, OUTROS Vistos. Trata-se 

de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de liminar 

proposta por VITORINO PEREIRA DA COSTA contra HENRIQUE FERREIRA 

DE LIMA E OUTROS, visando a proteção possessória de uma área de 

terras medindo 3.862,31 m2, localizada no bairro Despraiado, nesta 

Capital. Os autos foram distribuídos inicialmente perante a 11ª Vara Cível 

desta Comarca. Com a inicial vieram os documentos de id. 15395121 ao id. 

15396218. No id. 15422741, o d. Magistrado declinou a competência a esta 

Vara Especializada, em razão da Resolução n. 006/2014/TP. A parte 

autora foi intimada conforme decisão de Id. 1554794, para emendar a 

inicial e trazer documentos hábeis à demonstração de sua 

hipossuficiência. O autor, no entanto, ao invés de apresentar os 

documentos solicitados, requereu a reconsideração da decisão, conforme 

petição de Id. 17562850. No id. n. 15930764, foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita requerido pela parte autora. O autor opôs Embargos de 

Declaração alegando omissão quanto ao pedido alternativo de pagamento 

das custas no final do processo. No id. 4740615, vieram aos autos cópia 

da decisão proferida no agravo de instrumento que concedeu efeito 

suspensivo da decisão que determinou o recolhimento das custas 

processuais. Os autos vieram conclusos. Decido. Dos embargos de 

Declaração. O autor opôs Embargos de Declaração alegando omissão na 

decisão de id. 15930764, uma vez que o juízo não teria analisado o pedido 

alternativo de pagamento das custas processuais ao final do processo. 

No entanto, já existe nos autos cópia da decisão que concedeu efeito 
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suspensivo à decisão que determinou o recolhimento das custas 

processuais, motivo pelo qual não conheço os presentes embargos de 

declaração por perda de objeto. Do pedido liminar Não obstante o 

arrazoado exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo 

necessária à realização da audiência de justificação do alegado, nos 

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

posse fática e o esbulho no imóvel em litígio. Desta forma, DETERMINO: 1. 

INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 05 dias emende a inicial 

apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

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

justificação para o dia 28/01/2019, às 13h30. 3. CITEM-SE os réus para 

contestarem 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-OS para comparecer à audiência de justificação na data 

designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o façam por 

intermédio de advogado. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 Carlos Roberto 

Barros de Campos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1276300 Nr: 551-44.2018.811.0041

 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: OTACÍLIO VICENTE PUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON 

DOUGLAS A SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM, 

ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, 

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, ELIÉSIO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463, MILTON CHAVES LIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO BISOLA 

FILHO E OUTROS, às fls. 339/366, contra a decisão que deferiu a liminar 

de reintegração de posse às fls. 319/322.

Afirma os embargantes que a decisão é omissa, pois não consta na 

decisão quais embargantes devem ser afetados e qual a delimitação da 

área o embargado deve ser reintegrado, bem como alega que o autor não 

demonstrou exercício de posse.

À fl. 368, foi certificada a tempestividade do recurso.

Às fls. 381/382, contrarrazões aos embargos de declaração.

Os réus juntaram às fls. 387/390, fotos e boletim de ocorrência, alegando 

que o autor está gerando depredação da moradia dos réus.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão.

Infere-se dos argumentos expostos que o embargante na realidade não 

pretende sanar qualquer omissão ou contradição, mas sim reanalisar 

questão que foi amplamente analisada na decisão de fls. 319/322.

Não há que se falar em omissão quanto à área a ser cumprida o mandado 

de reintegração de posse, uma vez que à área encontra-se devidamente 

delimitada conforme trechos da decisão “ in verbis”.

“... DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor na área de 

234,9544 hectares (memorial descritivo de fls. 271v/273v) da Fazenda 

Aurora Serrana, Localizada no município de Porto Esperidião – MT.”

Claramente não se tratam de Embargos de Declaração opostos nos termos 

do artigo 1.022 do CPC, ainda que se fale em efeitos infringentes.

Assim, entendo que os embargos de declaração ofertados se tratam de 

mero inconformismo do embargante o que é inadmissível pela 

jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça, conforme vejamos acórdão 

neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NÃO 

CONSTATAÇÃO — RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de 

excertos do acordão embargado, que foram analisados os pontos sobre 

os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida. É 

pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja 

detectada no próprio ato decisório. Os embargos de declaração não se 

destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do julgamento da 

causa, ante o inconformismo da parte, porque [...] não se revelam cabíveis 

os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de 

esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou 

contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, 

assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]. (STF, Segunda 

Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 

19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no 

DJE 04/04/2016).

Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertado pelo 

embargante, uma vez que, não há omissão, a ser corrigida na decisão de 

fls. 319/322.

Os presentes embargos são meramente protelatórios, pois a parte 

embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs embargos 

de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do recurso, tal como 

descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame de matérias, por 

meio de via inadequada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1149632 Nr: 31556-55.2016.811.0041

 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: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

PAULO RABELLO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CUNHA CABRAL, RAIMUNDO DE TAL, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

DEMAIS POSSEIROS, SONIA MARIA DE SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADESBAR ROSA ARAUJO - 

OAB:21.635/MT, ADESBAR ROSA DE ARAUJO - OAB:21.635, ESLY 

GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado, para que, em cumprimento à r. 

decisão de fls. 352/354, no prazo de 05 (cinco)dias indique um 

representante do réu para prestar depoimento pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 393650 Nr: 29100-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEY SOUZA CORREA, ROSALVA SOUZA 

CORREA, VAGNER UELITON SOUZA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

TRABALHADORES RURAIS RECANTO DOS PASSAROS, RAFAEL 

SANTANA, PARMIRO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

requerida na pessoa de seu advogado, para, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 740/741 para indicar o representante do réu que irá 

prestar depoimento pessoal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 391805 Nr: 27196-24.2009.811.0041

 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: ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, ELZA ROVINA 

RODRIGUES DE ALMEIDA, ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS, ESPOLIO 

DE LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS, WALDIR CANDIDO TORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BOTONI, OSCAR ZEFERINO, OSMAR 

ZEFERINO, OSMIR ZEFERINO, ADRIANO GRAEBIN, ARI LEO GRAEBIN, 

CELESTINO BATISTA PANHO, ELMUTE DA ROSA, AGUIMAR FRANCISCO 

DE SOUZA, TEREZINHA DE FATIMA SILVA, OSNILDO ZEFERINO, DARCI 

ZANELLA, NILTON GALVANI, DIEGO BINSFELD, IZAIRTO JOSE DA ROSA, 

IZAMILTON DA ROSA, MARIA BINSFELD, OSNI JOSÉ ZEFERINO, 

ASSOCIAÇÃO RURAL DO JAMARI DA GLEBA GUARIBA I, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ALTAIR 

ANDRADE DA SILVA, JAILTON SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALVES ARAGÃO DE 

SEIXAS - OAB:295275-SP, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3543-B/MT, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456-B, JOÃO BRAZ 

SERACENI - OAB:55.066/SP, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, 

ROBERTA MARCHETTI - OAB:155917/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, EDSON LUIZ ROLIM - OAB:313-A/RO, JENECY 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:15546/PR

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

requerida na pessoa de seu Advogado para, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 1.120/1.122, no prazo de 05 dias, indicar representante 

dos requeridos para prestar depoimento pessoal em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 969806 Nr: 9251-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO STEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT, Juliano Alves Rosa - OAB:11722

 CERTIFICO E DOU FÉ que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

Requerente é TEMPESTIVO, uma vez que a parte foi intimada da decisão 

no dia 25/10/2018, por meio do D.JE. Nº 10365.

Desta forma, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1122182 Nr: 19723-40.2016.811.0041

 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: JOÃO ALFREDO VIECILI, ROSELANE RIVA VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS, JOÃO 

FERNANDO DE CAMPO, E OUTROS, MIGUEL BECKER MACIEL, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DELAIR 

JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 Vistos.

Considerando que as partes já tinham ciência há mais de 30 dias da data 

da audiência, INDEFIRO o pedido de redesignação.

Ademais, o requerente não comprovou que as passagens foram 

compradas anteriormente e o compromisso é inadiável.

 Destarte, mantenho a audiência designada para o dia 29/11/2018 às 

16h30, e determino que se certifique o necessário para a realização do 

ato.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030964-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, 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: Data: 19/12/2018 Horário: 14 horas Local: 

Hospital SOTRAUMA: Avenida Dom Aquino, 355, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá/MT – Telefone: (65) 3624 9211 – (Dr. Marcos Correa Gabriel) 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: 1016166-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, 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: Data: 19/12/2018 Horário: 14 horas Local: 

Hospital SOTRAUMA: Avenida Dom Aquino, 355, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá/MT – Telefone: (65) 3624 9211 – (Dr. Marcos Correa Gabriel) 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: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação em vigor, 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: Data: 19/12/2018 Horário: 14 horas Local: 

Hospital SOTRAUMA: Avenida Dom Aquino, 355, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá/MT – Telefone: (65) 3624 9211 – (Dr. Marcos Correa Gabriel) Obs: 
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- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037024-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOUVEIA JORGE (AUTOR(A))

NAZIH HANNA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (RÉU)

JOSE CHARBEL MALOUF (RÉU)

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

NAZIH HANNA JORGE, SELMA GOUVEIA JORGE RÉU: JOSE CHARBEL 

MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, CX 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. O negócio jurídico celebrado entre as partes 

- instrumento particular de permuta de imóveis - teve o condão de 

instrumentalizar a cessão da respectiva posição contratual dos primeiros 

permutantes réus no instrumento particular de compra e venda de imóvel 

urbano firmado junto à corré CX Construções. Desta feita, como o autor 

pretende com esta ação de adjudicação a execução do citado contrato de 

compra e venda do apartamento n. 1.902 do Edifício Forest Hill, atribuo-o à 

causa o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) - ( 

292, I, § 3º do CPC). Assim, comprove o autor o pagamento da diferença 

do valor das custas processuais devidas, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Em igual prazo o autor deverá 

apresentar documentação quanto ao cumprimento das suas 

contraprestações no contrato de permuta, a exemplo da outorga do 

domínio aos segundos permutantes e suas demais obrigações, mormente 

pelo fato de não ter sido estabelecido um termo, não havendo nos autos 

comprovação da notificação da contraparte à satisfação das suas 

respectivas obrigações, como previsto na Cláusula Quinta, sob pena de 

indeferimento da tutela provisória de urgência requestada. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027787-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINA JESUS DA SILVA RÉU: INSTITUTO LIONS DA VISAO Vistos. 

Defiro o pedido de id. 16575887 da parte requerente, uma vez que o perito 

nomeado, Dr. Eduardo Carlos Gomes de Vasconcellos, não poderá 

desempenhar o trabalho em tela, requerendo a destituição do cargo, 

conforme id. 15213410. Desta feita, nomeio em substituição, como perito 

do juízo, a DRA. THAIZ RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO DE 

OLIVEIRA, MEDICA OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM PERÍCIAS 

TÉCNICAS JUDICIAIS, com endereço sito à Clinica de Olhos Thaiz Carneiro, 

Rua Candido Mariano, n°565, Galeria Candido, Sala 02, Centro, nesta 

Capital, telefone (65) 3626-897 e (65) 9242-0366, email : 

thaizacarneiro@hotmail.com, para realizar a perícia técnica determinada, 

que deverá cumprir o seu encargo escrupulosamente independente de 

compromisso legal (art. 466 NCPC). Levem-se a efeito as demais 

determinações contidas na decisão de id 12511663. Cientifique-se o novo 

perito de que os honorários serão pagos na forma decidida no id 

13910714. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038787-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO ELIAS PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038787-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANA MARCIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YAGO 

ELIAS PEDROSO Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036893-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ SCHUTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JOSE DA SILVA (RÉU)

MARIO AUGUSTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036893-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO LUIZ SCHUTZ RÉU: MARIO AUGUSTO DE SOUZA, DANILO JOSE 

DA SILVA Vistos. Regularize a parte autora a sua representação 

processual, acostando aos autos procuração em nome dos autores, os 

quais estão apenas representados pela administradora de imóveis que 

não é parte no processo, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção (NCPC, 76, § 1º, I). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017800-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISTE MARIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017800-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISTE MARIA VIANA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 

2.018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744457 Nr: 41497-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DALTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

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

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

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

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

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

 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: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem das petições juntadas aos autos às fls. 

121/126. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106657 Nr: 13245-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON CORREA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825928 Nr: 31891-79.2013.811.0041

 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: TIM CELULAR S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE IND. E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB/MG 56526

 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, dar 

andamento ao feito, COMPROVANDO NOS AUTOS A PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL, eis que na petição anteriormente protocolada não consta tal 

informação, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719123 Nr: 14816-95.2011.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ROBERTO PIMENTEL, NÉLCIA ROSALINA 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME NOGUEIRA NETO, LAURO 

JOSÉ DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066/B, RAQUEL BARUA DA CUNHA - OAB:6899/MT, SELMA 

SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JOSÉ ORTIZ GONSALEZ – OAB/MT nº 4.066-B para 

que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), RESTITUA os 

autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar 

e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ da CNGC; Na hipótese de 

não devolução dos autos no prazo estabelecido, deve ser procedido 

conforme estabelece o art. 433 da CNGC, expedindo-se o respectivo 

mandado de busca e apreensão dos autos (art. 434 da CNGC), com a 

respectiva comunicação à OAB subseção de Cuiabá, conforme 

estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de busca e 

Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do feito e 

das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no inciso I do 

art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização do feito, 

proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, remetendo 

cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração do crime 

de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905925 Nr: 34189-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO, ADMMETTA 

ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL VEIGA CAMPOS, APARECIDO 

LEMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JOAO PAULO VINHA BITTAR – OAB/MT nº 14.370 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930745 Nr: 49687-49.2014.811.0041

 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: JANETE DIAS PIZARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOÃO DA SILVA PONCE, 

FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-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 10 (dez) dias, dar 

andamento ao feito, trazendo aos autos o mapa e memorial descritivo do 

imóvel, com recolhimento de ART, conforme pleiteado, postulando ainda, o 

que de direito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734347 Nr: 30639-12.2011.811.0041

 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: ENM, PCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODS, MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177277-SP, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:4.300/MT, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUCAS BARELLA - 

OAB:19.537/O, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, STEPHANNI 

FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Vistos.

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Diante das acumulações da 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis, houve colisão na 

pauta de audiência.

Considerando que já tinha audiência no processo sob o Cód. 811270 – 5ª 

Vara Cível (Meta 2 CNJ e prioridade - idoso) designada para o mesmo 

horário, hei por bem redesignar o ato para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

14h.

 Por fim, defiro o pedido de fls. 303/verso, devendo ser expedida carta 

precatória para Comarca de Alta Floresta – MT, com a finalidade de oitiva 

do requerido Luis Oliveira da Silva naquele juízo.

Saem os presentes intimados em audiência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 736092 Nr: 32490-86.2011.811.0041

 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: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA LEITE DA SILVA, 

VITOR HUGO LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY VIEGAS DA SILVA, EDSON LEITE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23.433, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELES COELHO 

- OAB:

 Vistos.

Considerando a incompatibilidade de horários das audiências designadas 

para o dia 28.11.2018 entre a 3ª e a 5ª Vara Cível, redesigno a audiência 

pautada para dia 28.11.2018 às 14h no presente feito, para o dia 

13.02.2019 às 15:30 horas.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916379 Nr: 41035-43.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LUZ KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a parte autora não conseguiu realizar a distribuição da carta 

precatória de fls. 128 para efetuar a citação e intimação da requerida para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 29.11.2018, 

às 15h na sala de audiências deste Juízo.

Desta feita, defiro o pedido de fls. 130/131 e redesigno a audiência 

pautada para dia 29.11.2018 às 15h no presente feito, para o dia 

31.01.2019 às 14:00 horas.

Expeça-se nova carta precatória para a comarca de Alto Araguaia-MT 

conforme endereço informado à fl. 131. O requerente deverá ser intimado 

a retirar a mesma no prazo de 05 (cinco) dias, e comprovar a regular 

distribuição da carta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813135 Nr: 19616-98.2013.811.0041

 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: RHUAN GONZALES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL CARDOSO ROCHA, AGILIZE SERVIÇOS 

DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante das acumulações da 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis, houve colisão na 

pauta de audiência.

Considerando que já tinha audiência no processo sob o Cód. 811270 – 5ª 

Vara Cível (Meta 2 CNJ e prioridade - idoso) designada para às 14h, a qual 

irá se prolongar por horário indeterminado diante de quantidade de 

pessoas a serem ouvidas, hei por bem redesignar o ato para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h30.

Saem os presentes intimados em audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1041199-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041199-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO REQUERIDO: JUÍZO 

DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ/MT Vistos etc. Trata-se de de Alvará Judicial para levantamento 

de valores em decorrência de sucessão causa mortis, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Este feito deverá ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEIXADOS PELO FALECIDO - DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO 

PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE 

DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao procedimento 

de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das 

Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à 

competência especializada da Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo 

Cível é absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de 

alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos 

disciplinados pela Lei 6.858/80. - Declarada a incompetência absoluta, 

deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a 

remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2º, do artigo 

113, do CPC/73. (TJMG, AI 10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. 

Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de 

Alvará decorrente de sucessão causa mortis. Com estas considerações, 

determino a remessa deste feito ao Distribuidor, o qual promoverá a 

redistribuição a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Capital. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, 

DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento do presente feito a uma 

das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos 

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

2015. Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 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: 1019068-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-111 REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

Processo Número: 1039547-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE JARDIM DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039547-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELLE JARDIM DE PAULA RÉU: FERNANDO SANQUETA BARBOSA 

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação 

da Propriedade c/c Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por Danielle 

Jardim de Paula em face de Fernando Sanqueta Barbosa. Pretende, sem 

sede de tutela de urgência, que seja deferida a manutenção da posse do 

imóvel objeto da lide em favor da autora até o julgamento final do pleito. 

Para tanto, alega que houve nulidades no processo de consolidação da 

propriedade para a Caixa Econômica Federal, e que a aquisição do imóvel 

pelo réu não poderia ter acontecido, já que a autora não foi intimada para 

participar do leilão do bem. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, uma vez que não vislumbro presentes os 

requisitos autorizadores. Não verifico estar presente a probabilidade do 

direito da autora, mormente porque, nesta fase de cognição sumária, não 

se pode impedir que o réu, adquirente do imóvel, que já possui o título da 

propriedade e liminar de imissão da posse em seu favor (autos 

associados), fique privado do bem que regularmente adquiriu, ressalto, em 

fase de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada da parte autora, com fundamento no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 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 11/03/2019, às 8h30, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital – Sala Conciliação 01 (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado dos autores 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 autora 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). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041154-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041154-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A A autora 

pugna pelo benefício da justiça gratuita, no entanto, não colaciona 

documento comprovando a condição de hipossuficiente. Assim, nos 

termos do art. 99, §2º do CPC, intime-a para juntar aos autos documento 

comprobatório de que faz jus ao benefício, tais quais, declaração de 

imposto de renda e holerites, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041266-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PAES DE BARROS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041266-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: GONCALO PAES DE 

BARROS JUNIOR Redistribua-se o feito perante uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162652 Nr: 37028-37.2016.811.0041

 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: ELIZEU SEVERO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls.209/215, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) FELIPE NÉRI DE ARRUDA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037069-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGINA FATIMA O SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037069-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

REGINA FATIMA O SANTOS, VALERIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA 

INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Trata-se de 

pedido de alvará judicial para levantamento de valores que as autoras 

fazem jus em razão do falecimento de sua genitora, cuja competência é da 

Vara de Família e Sucessões. AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ 

JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - 

DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Neste contexto, declaro a incompetência deste 

Juízo para o julgamento do feito, e determino a redistribuição a uma das 

Varas da Família e Sucessões, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC. 

Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-111 REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

Processo Número: 1039547-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE JARDIM DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039547-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELLE JARDIM DE PAULA RÉU: FERNANDO SANQUETA BARBOSA 

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação 

da Propriedade c/c Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por Danielle 

Jardim de Paula em face de Fernando Sanqueta Barbosa. Pretende, sem 

sede de tutela de urgência, que seja deferida a manutenção da posse do 

imóvel objeto da lide em favor da autora até o julgamento final do pleito. 

Para tanto, alega que houve nulidades no processo de consolidação da 

propriedade para a Caixa Econômica Federal, e que a aquisição do imóvel 

pelo réu não poderia ter acontecido, já que a autora não foi intimada para 

participar do leilão do bem. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, uma vez que não vislumbro presentes os 

requisitos autorizadores. Não verifico estar presente a probabilidade do 

direito da autora, mormente porque, nesta fase de cognição sumária, não 
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se pode impedir que o réu, adquirente do imóvel, que já possui o título da 

propriedade e liminar de imissão da posse em seu favor (autos 

associados), fique privado do bem que regularmente adquiriu, ressalto, em 

fase de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada da parte autora, com fundamento no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 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 11/03/2019, às 8h30, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital – Sala Conciliação 01 (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado dos autores 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 autora 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). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019668-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO (RÉU)

CLAUDIO BARRINUEVO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019668-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E 

ALIMENTOS LTDA - EPP, CLAUDIO BARRINUEVO, ENEDINA PESSUTTI 

BARRINUEVO Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração 

de Posse com Pedido de Tutela Antecipatória ajuizada por Liquigás 

Distribuidora S/A em face de Colíder Distribuidora de Gás e Alimentos Ltda, 

alegando, em suma, ter firmado contrato de comodato de bens móveis 

consistente em 1.350 (mil trezentos e cinquenta) botijões de gás P13 e 2 

(dois) botijões de gás P45. Afirma ainda que, não obstante a tentativa 

extrajudicial, o réu esquiva-se de entregar os bens após a rescisão 

contratual dada por notificação, configurando o esbulho a partir da data de 

31/07/2014. Assim, requereu a concessão liminar de reintegração de 

posse, sem oitiva da parte contrária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O pedido de liminar possessória 

somente deve ser deferido se estiverem presentes os requisitos do art. 

561 do Código de Processo Civil, atendido também o prazo do art. 558 do 

CPC. O caso em análise trata-se de Contrato de Comodato, que prevê 

vigência de 60 (sessenta) meses, prorrogável por igual período, desde 

que não haja comunicação prévia do desinteresse na continuidade da 

relação contratual. O instrumento contratual ainda prevê que ao fim da 

vigência, o revendedor, ora réu, tem o prazo de 10 (dez) dias para efetuar 

a devolução da totalidade dos equipamentos cedidos, aí incluídos os 

botijões de gás. A inicial veio acompanhada dos documentos que 

comprovam a propriedade da autora sobre o bem em posse do requerido, 

bem como a demonstração do esbulho, pois a notificação deu-se em 

16/07/2014, com prazo de 10 (dez) dias para devolução dos bens, 

contudo, não ocorrendo até a presente data. Em contranotificação datada 

de 25/07/2014, a parte ré informou que não adquiria mais gás da empresa 

autora há cerca de 5 (cinco) anos, e que os vasilhames foram 

repassados para outra empresa, não estando mais a ré na posse dos 

bens. Ressalte-se que a autora protocolou a presenta ação apenas em 

04/07/2018, passados quase 4 (quatro) anos desde a notificação da 

rescisão contratual, portanto em desacordo com o que determina o art. 

558 do CPC, que fixa o prazo de ano e dia desde a turbação ou esbulho 

para que o processo tramite conforme o rito das possessórias. Outrossim, 

não há que se falar em perigo da demora, visto que as últimas vendas de 

gás da autora para a ré se deram meados de 2007, conforme é possível 

concluir da leitura das notas fiscais juntadas pela autora à inicial. Assim 

sendo, INDEFIRO a liminar pleiteada. Nos termos do art. 564 do CPC, 

cite-se a parte ré para contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em substituição legal

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002325-92.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002325-92.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para, impugnar a contestação, em 15 (quinze) dias. Após, visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038380-76.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038380-76.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para querendo, impugnar a contestação, em 15 (quinze) dias. 

Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039456-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039456-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041091-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1041091-20.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, 

visto que o extrato de declaração de imposto de renda acostado no ID 

16725425 se refere ao ano calendário 2015. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038495-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038495-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. No mesmo prazo, 

intime-se a parte autora para apresentar endereço eletrônico e também 

documento pessoal com foto legível, pois os que se encontram acostados 

nos autos estão ilegíveis Cuiabá, 28 de novembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039329-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO INACIO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039329-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

com urgência o ato deprecado. Considerando que não houve tempo hábil 

para realizar citação de acordo com o art. 334 CPC, oficie-se ao Juízo 

deprecante, solicitando nova data para a audiência de conciliação. Com a 

informação da nova data da audiência, cumpra-se.. Cuiabá, 28 de 

novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037975-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MENDES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037975-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Os 

documentos de ID 16254914, ID 16254922, ID 16254933, ID 16255301, ID 

16255304, ID 16255317, ID 16255326 e ID 16255644 se referem a pessoa 

diversa do que integra o polo ativo. Assim, intime-se o autor para 

esclarecimento e emenda, em quinze dias, sob pena de extinção. Apos, 

concluso para deliberações. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033975-94.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033975-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para querendo, impugnar a contestação, em 15 (quinze) dias. 

Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 
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a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034782-17.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034782-17.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006651-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT0006687A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006651-95.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039352-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA GONCALVES PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BENVEGNU JUNIOR OAB - RS38856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALVES AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DARCI PAVÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039352-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 28 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040594-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LOPES DA SILVA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040594-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que a presente carta precatória é de competência do Juizado 

Especial cível, sendo encaminhada equivocadamente para esta unidade 

judiciária. Redistribua-se. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040605-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CREPALDI MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040605-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

patrono do autor para comprovar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, mediante a juntada do comprovante do depósito bancário, nos 

termos da Portaria nº 64/2013/DF. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se 

ao Juízo de origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039624-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO RIO PRATA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JUNIOR GOTARDE OAB - MT25166/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO AYRES DA SILVA OAB - MT23869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (RÉU)

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039624-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008631-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DOROCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO(A))

SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES OAB - MT20036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CARRARO LTDA (RÉU)

ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008631-14.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039330-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN STEFANIO DE SANTANA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039330-51.2018.8.11.0041 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 NCPC, 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006662-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILARNE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006662-27.2018.8.11.0041 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 NCPC, 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). No mesmo prazo deverá trazer aos autos comprovante de 

endereço legível, pois o que encontra-se acostados nos autos (ID: 

12254258 - p. 07) está ilegível. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029827-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T D ENGENHARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIATEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO CLAUDINO KUSTER OAB - PR51084 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029827-40.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040990-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE RENAN PORTELA GOMES OAB - DF0011647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACIFIC TOUR LTDA ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040990-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Certifique 

se a parte interessada recolheu as custas judiciais. Certificando o não 

recolhimento, devolva-se, nos termos do art. 390 da CNGC/TJMT. Efetuado 

o recolhimento da guia (ID 1670936), intime-se o exequente para 
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apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a juntada do comprovante do depósito bancário, nos 

termos da Portaria nº 64/2013/DF. Apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se ao Juízo de 

origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, 

certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da 

CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003011-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UERLON FONTES FONSECA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003011-21.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação de ID: 

9568196, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954606 Nr: 2398-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAILTON FERREIRA DE AMORIM 

- OAB:23.886/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, LUIS GUSTAVO BANZI TUNUCCI - OAB:19.000

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 116, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1293844 Nr: 6132-40.2018.811.0041

 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: ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802825 Nr: 9288-12.2013.811.0041

 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: JOVANILDES DE FATIMA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686-MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886661 Nr: 21021-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO OLIVEIRA LEITE, ANA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que os Recursos de Apelação apresentados pela parte 

requerida às fls. 324/353 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 requerente para apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241436 Nr: 9983-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. R. DE SANTANA - ME, DIVINO RODRIGUES 

DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735052 Nr: 31395-21.2011.811.0041

 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: EDIVAL MIRANDA DE OLIVEIRA SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 301/304 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753771 Nr: 5713-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 
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este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210013 Nr: 16594-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DOURADO DE AMORIN, CARLA 

CRISTINA DOURADO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, requerer o que entende por direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 46032 Nr: 10014-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI, Zenita Maria Ferretti, 

Geruza Neves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyane Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 O valor encontrado é irrisório e não cobre o custo da execuão, razão pela 

qual promovo o desbloqueio.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391721 Nr: 27446-57.2009.811.0041

 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): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESÁRIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, Dr.ª Fabianie Martins Mattos - OAB/MT 8.920 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 396527 Nr: 30926-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT BORGES LTDA ME

 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, JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 Penhora on line parcialmente frutífera.

Determinei a transferência dos valores para a conta de depósito judicial. 

Oficie-se para vinculação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124461 Nr: 20641-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intime-se o réu para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

substituição processual informada à p. 106/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 46032 Nr: 10014-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI, Zenita Maria Ferretti, 

Geruza Neves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyane Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391721 Nr: 27446-57.2009.811.0041

 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): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESÁRIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, Dr.ª Fabianie Martins Mattos - OAB/MT 8.920 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 396527 Nr: 30926-43.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT BORGES LTDA ME

 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, JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Outrossim, a sentença de improcedência proferida na ação declaratória e 

na cautelar transitou em julgado ( 398775 e 393038)

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.: 1080218 Nr: 1586-10.2016.811.0041

 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: CLAUDIA DIAS SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Compulsando os autos verifico que a autora constituiu advogado 

particular (p.97/98), não sendo devidamente intimada do despacho de p. 

94. Assim, a fim de se evitar futura arguição de nulidade 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 na 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

 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).

 d) Manifestarem se possuem interesse no aproveitamento do laudo 

pericial elaborado pela Central de 1º Grau de Mediação e Conciliação da 

Capital.

 Atualize-se no Sistema Apolo e capa dos autos os dados do advogado da 

autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1039711-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIMAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO LIN OAB - MT15933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039711-59.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de Alvará Judicial proposta por Helcimar de Arruda e Outros, 

requerendo o pagamento que faz juz em razão do falecimento de sua 

genitora, Sra. Clementina Azevedo de Arruda. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, e 

determino sua redistribuição para uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 29 de 

novembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013789-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JESUS DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013789-50.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

JONATHAN JESUS DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados (ID: 6784037– p. 01). 

O autor alega que em 25 de fevereiro de 2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, que lhe acarreto fratura no membro inferior esquerdo, com 

incapacidade parcial permanente, conforme atesta boletim de ocorrência e 

documentos médicos hospitalares. Requer a procedência da ação para 

que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 13.500,00, referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com os 

documentos (ID 6784130/ 6784163). A audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID: 9579729), oportunidade em que o autor foi submetido ao 

exame pericial por médico perito da Central de Conciliação. A ré requereu 

habilitação dos patronos (ID 10993553/ 10993580). Citada, a ré ofertou 

contestação (ID 11045434), porém intempestivamente. As partes 

concordaram com o aproveitamento do exame pericial realizado por 

médico da Central de Conciliação (ID: 10311882/ 10311893 e 11046364). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, 

inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório ajuizada 

por JONATHAN JESUS DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A ré, devidamente citada (ID: 

9075195), contestou a ação, porém intempestivamente, razão pela qual 

decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. O autor foi vítima de 

acidente automobilístico em 25 de fevereiro de 2017, conforme boletim de 

ocorrência (ID: 6784163). A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que 

são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, 

com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, 

ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus à indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 
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valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da 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.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente à prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de certidão de 

ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz permanentemente, com 

avaliação da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como a sua 

quantificação, a qual deve ser comprovada mediante perícia, para 

pagamento proporcional ao percentual da sua incapacidade. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por 

médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a 

anuência das partes, concluindo que a autora possui lesão parcial 

incompleta incapacitante de tornozelo esquerdo e cotovelo esquerdo (ID: 

9579729 – p. 02/03). Considerando que a perícia foi realizada pelo médico 

que atua na Central de Conciliação e Mediação, sendo a mesma elaborada 

de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que a lesão 

incapacitante em membro inferior esquerdo computada em 25% deve ser 

calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE E 

PROPORCIONALMENTE À COBERTURA PREVISTA AO CASO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA - LAUDO 

SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 

474 - SEQUELA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 6.194/74, 

COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO 

PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, 

CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na esfera 

administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, em 

juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende fazer 

jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de agir. 

Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada pela 

vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da 

invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro 

obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474. 

Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, após 

enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma 25% de 70% é igual a 

17,5%. Desta feita, provada a incapacidade e o acidente automobilístico 

surge o dever de indenizar, no percentual de 17,5%. Com efeito, a fixação 

do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no 

art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte 

decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - 

RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE 

CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE 

INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA 

INVALIDEZ –ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as 

provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a 

necessidade da produção de outras provas para a comprovação da 

debilidade da vítima. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser 

utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento 

da indenização. (TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, 

Data da publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 

6.194/1994, como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do 

valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a 

sua incidência deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que 

o pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JONATHAN JESUS 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição. Cuiabá, 28 de novembro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076738 Nr: 58430-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAINE LOURENÇO DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para requerer o que lhe é de direito no prazo legal, face a inercia 

do executado.

Joyci Andriely Bueno da Silva

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143435 Nr: 28868-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DE JESUS ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:19450/O

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349357 Nr: 19782-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 Vistos,

Complementando a decisão de folhas 756, a ordem de bloqueio 

formalizada via Bacejud, obteve resultado positivo, sendo penhorado na 

conta Bancária da parte executada o valor de R$ 16.273,06 (dezesseis mil 

duzentos e setenta e três reais e seis centavos), os quais foram 

transferidos para a Conta Única-TJ/MT, conforme número do Identificador 

de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência do extrato Bacenjud, 

que segue em anexo a esta decisão, cujo extrato, constituo como termo 

de penhora.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

Certifique o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Intime-se a parte exequente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040445-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO(A))

ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS OAB - PR91948 (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PERSONA OAB - SP135904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL R. F. O. DA GUIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Servmaster Ar Condicionado Ltda - ME ajuizou a presente 

Ação de Abstenção de Ato com pedido de Tutela em Caráter Antecedente 

em face de Daniel R. F. O. da Guia - ME, ambos devidamente qualificados. 

A Requerente alega que a empresa Requerida estaria utilizando 

indevidamente seu nome empresarial, o qual possui registro junto ao órgão 

competente para usá-lo exclusivamente. Requereu, em sede de tutela de 

urgência em caráter antecedente, seja a Requerida compelida a cessar 

imediatamente o uso da expressão “Master Service” ou qualquer outra 

semelhante aos direitos da Autora, sob qualquer forma e/ou pretexto, em 

especial, mas não se limitando, como parte integrante de título de 

estabelecimento e marca, para distinguir serviços que colidam com 

aqueles da Autora, tal qual, mas não se limitando, ao “Instalação de 

sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e Refrigeração”, sob 

pena de multa diária. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado 

o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida em 

caráter antecedente, como na espécie, 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 c/c artigo 

303, ambos 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). Para a configuração da probabilidade do direito deve 

restar configurado o linhame das alegações da parte com as provas 

trazidas à apreciação do juízo. Dos documentos apresentados com a 

inicial, em sede de cognição sumária, observa-se que não há elementos 

suficientes para configurar a probabilidade do direito da autora, posto que 

a expressão “Master Service” utilizada como nome fantasia da empresa 

Requerida, conforme alega a Autora, em meu entender se distingue do 

nome “Servmaster”, utilizado e devidamente registrado perante o órgão 

competente, no caso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 

conforme se vê no documento de ID 16642468. Assim sendo, ao contrário 

do que afirma a Autora, não há verossimilhança das suas alegações para 

com as provas coligidas aos autos, de modo que, tal questão exigi dilação 

probatória e, principalmente, observância aos princípios constitucionais da 

amp´la defesa e do contraditório. Somado a isso, está presente o perigo 

de irreversibilidade da medida emergencial perseguida, caso fosse 

deferida, isso porque certamente causaria danos a atividade comercial 

exercida pela empresa Requerida. Em uma primeira análise inicial, não se 

vislumbro elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente. Logo, pelas provas carreadas com a inicial, ao 

menos neste momento processual, inexistem indícios de provas 

suficientes para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 e 303, ambos 

do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de antecipada em caráter 

antecedente pugnada pela Servmaster Ar Condicionado Ltda – ME. Nos 

termos do artigo 303, §6º do Código de Processo Civil, a autora terá o 

prazo 05 (cinco) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento e 

extinção do processo sem resolução de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021661-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS COUY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 
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legal, manifestar-se acerca do certidão da contadoria de ID:14951900.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041025-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

onde a parte requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 13 de Novembro de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, regularizando sua 

representação processual, visto que a procuração anexada nos autos 

consta apenas o nome do menor, sem fazer menção de sua 

representante. E informando se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do 

CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041052-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041178-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041212-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 
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Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041215-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041078-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DO NASCIMENTO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041016-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VIANA DE OLIVEIRA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 
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na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041265-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO MARQUES VOBETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro DPVAT, 

já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 

839.314. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a 

ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

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

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040988-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONZAGA FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

No caso, o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente. Assim, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

data para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041064-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (REQUERIDO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo nos autos pedido de gratuidade para 

ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1041082-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde o autor 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, deixando contudo 

de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Isto posto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício 

requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração 

de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMES SANTANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID:14135250.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016860-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAM ELI DE SOUZA RUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação de ID: 

15916819.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034720-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETH FRAZAO ARANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação de 

ID:15992926.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003691-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILON SOUSA TOLDA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação de 

ID:16080532.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022734-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16627148.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006100-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINDA DA CONCEICAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão da contadoria no ID: 16502177.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015025-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES (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))

 

PJE n° - 1015025-37.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15501753 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 12519817 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 12519817 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15501753. 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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028194-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação de ID: 16575560.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027829-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ROCHA PEREIRA (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, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16595107.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023103-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORO BISPO DE ALMEIDA (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:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022066-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016950-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR (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 Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030854-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARAES DE MORAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16596175.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025749-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO ENGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16624239.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019059-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ARRUDA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16623355.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018547-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16503068.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022131-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (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, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID: 16627579.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARTINS BITANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16503864.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERREIRA SILVA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE FERREIRA DA SILVA OAB - 924.178.251-04 (CURADOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16515117.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013906-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16511505.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EIGINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16509037.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012319-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO MOISES NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 16506460.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008475-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COUTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 16517478.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON SANTOS MIRANDA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16546161.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022132-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORIA CAROLINI CARDOSO 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)

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: 16617527.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017333-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILDISLENE BEZERRA DE SOUSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 16619960.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017146-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIHELM EUZEBIO ASSIS 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:

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: 16622748.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014667-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIA COELHO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16545653.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015773-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ LOUREIRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16615598.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011628-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH (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:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16585553.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017923-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ALIONES MARANGONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16589256.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012357-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16588027.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021120-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIANE DOS SANTOS SOUZA OAB - 033.180.461-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16583528.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028429-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA THAYNA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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: 16591090.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000464-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão da contadoria de ID:16504452.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16619383.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014922-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16584418.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022376-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATIAS QUEIROZ (AUTOR(A))

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. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16613257.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005994-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WALISON ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 6597179.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025661-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CRISTINA DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16601348.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015223-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JORDAN 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16613834.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021613-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFEMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL LEIMANN (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014924-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16592625.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022177-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO CUIABANO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16600197.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003283-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16545686.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037314-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT ADRIEL DE LIMA (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 16600505.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856205 Nr: 58561-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. E IND. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

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

MORAES - OAB:4.834/MT

 Conforme determinação de fl. 576, certifico o decurso de prazo da parte 

executada, acerca da penhora realizada. No ensejo, encaminho intimação 

para a parte exequente, manifesta-se acerca da penhora realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226401 Nr: 33644-52.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ÁVILA ALVARES

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3.591/MT

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

OAB:OAB/RJ 131436

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 
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do desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710447 Nr: 3403-85.2011.811.0041

 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: TEREZINHA AGASSI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, PAULA FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337-B, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca das fls. 241/247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840557 Nr: 44926-09.2013.811.0041

 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: MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

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

OAB:11.094/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

307/392.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197215 Nr: 13365-45.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WESSON ALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AVALLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DOS SANTOS 

- OAB:3568 MT, MÉRCIA ARRUDA OLIVEIRA - OAB:5723-E, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, WESSON ALVES DE MARTINS 

PINHEIRO - OAB:1964-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CRISTINA MORESHI - 

OAB:6.800/MT, GELISON NUNES DE SOUZA - OAB: 9833-A/MT, 

HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO 

- OAB:8340-B/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

cálculos vindos da contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817631 Nr: 24064-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD, LINDINALVA SANTANA DA SILVA, PAULO 

SERGIO DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT, ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

cálculos vindos da contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 463891 Nr: 32005-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKAMBAL NUCLEO DE COMUNICAÇÃO, 

EVENTOS E EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 Processo Código nº 463891

Vistos,

Por não pertencer a este feito, determino o desentranhamento das 

certidões anexadas as folhas 110 e 111, devolvendo-as a Oficial de 

Justiça. Certificando-se a ocorrencia nos autos.

O presente processo encontra-se em fase de Execução de Acordo, onde 

a parte executada deixou de comprovar nos autos o pagamento da dívida, 

vindo a parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da divida, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido formulado as folhas 

116/123.

 Formalize-se o protocolo de bloqueio, junto ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite da dívida exequenda.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio realizada via Bacejud foi parcialmente exitosa, visto 

que o valor encontrado não garante o valor executado em sua totalidade, 

tendo sido penhorado e transferido para a Conta Única do TJMT, a quantia 

de R$ 430,73 (quatrocento e trinta reais e setenta e três centavos), na 

conta bancária da parte executada, conforme número do Identificador de 

Depósito – ID, gerado no recibo de transferência no extrato do Bacenjud, 

que segue em anexo a esta decisão.

 No Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado 

negativo, não sendo encontrado nenhum veículo cadastrado em nome da 

parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Oficie-se solicitando a vinculação do valor penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 Tendo em vista a informação constante da certidão lavrada as folhas 112, 

e sendo a parte executada pessoa jurídica, determino que se oficie à 

Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os últimos 

atos constitutivos da empresa executada e de seus sócios, no prazo de 

dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações requisitadas, intime-se o exequente para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se a parte exequente.

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.: 354890 Nr: 25386-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARQUES ROSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS 

ALAMEDAS SAN VICENZO SAN MARCOS, SAN LEOPOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO SOCORRO DA 

SILVA - OAB:8.186-B, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III e IV (por analogia ao 

processo executivo) c/c 921, §2º (parte final) do CPC e em consonância 

ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte credora, 
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iniciando a contagem a partir desta data, começará a correr 

automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a 

regra disposta no §2º do artigo 921 do CPC.Consigno que a parte 

Exequente poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição 

devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos 

termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de 

localização de bens de propriedade do devedor/executado, devendo 

indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).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.: 349230 Nr: 19581-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIDOS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º (parte final) do CPC/2015 

e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no 

Apolo 10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 

definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214319 Nr: 23272-44.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A CARDOSO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENÉAS CORREA DE FIGUEIREDO - 

OAB:6.076/MT, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, GONÇALO 

ADÃO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16.472/MT, HEDY CARLOS SOARES 

- OAB:6733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III, e IV (por analogia ao 

processo executivo) c/c 921, §2º do CPC/2015 e nos termos do 

Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição 

intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do artigo 921 do 

CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a retomada da 

execução, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).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.: 269521 Nr: 1832-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAUDEVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, IDELMAR BARBOZA MONTEIRO - OAB:9998/MS, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 

devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 94601 Nr: 11395-15.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOPLAS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DO SANTOS - 

OAB:12882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921, §2º do CPC/2015 e nos termos 

do Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 10228). 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem manifestação da 

parte credora, iniciando a contagem a partir desta data o prazo de 

prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2º do 

artigo 921 do CPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá requerer a 

retomada da execução, em caso de localização de bens de propriedade 

do devedor/executado, por meio de petição devidamente instruída com a 

Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento 

n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de protesto, 
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devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular 

prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido 

de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. Transitada em 

julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor 

para os fins previstos no Art. 3º do referido provimento.Inexistindo 

ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).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.: 825578 Nr: 31574-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

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

OAB:131.436-RJ

 Código do Processo nº 825578

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi reformada na corte superior, sendo 

reduzido o valor dos Danos Morais (fls. 227/232), vindo a parte requerente 

formular nos autos pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 237), e não há 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 245/247.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326588 Nr: 26184-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP, FERNANDO CORDEIRO - OAB:177043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 326588

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 139/143), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Estando a sentença transitada em julgado e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 166/168.

Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 223628 Nr: 31228-14.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV GAZETA LTDA, JOSÉ DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELE-SERVS PHYTO GOLD MT LTDA., 

CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANDRADE SOARES - 

OAB:95.973/RJ, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

 Código do Processo nº223628

Vistos,

Tratando-se de processo extinto pela sentença de folhas 143, indefiro o 

prosseguimento do presente feito, determino a expedição em favor do 

exequente da certidão de crédito, na forma determinada na sentença 

prolata as folhas 143.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344083 Nr: 14260-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI MONTEIRO DE SOUZA - ME, LEVI 

MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 344083

Vistos,

 Tendo em vista o princípio da celeridade e da efetividade da prestação 

jurisdicional, defiro o pedido do exequente formulado as folhas 71.

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado o mesmo endereço, com numero diverso do informado nos 

autos, conforme se verifica no espelho da consulta anexado no feito, cujo 

endereço, deve ser imediatamente anotado nos autos.

A seguir, dê-se cumprimento ao despacho de folhas 55, conforme 

determinado.

Intime-se a parte exequente.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371404 Nr: 7923-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAÃ MÓVEIS PLANEJADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:3979-TO

 Código do Processo nº 371404

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que a parte 

executada não foi localizada no endereço indicado nos autos, tendo a 

parte exequente, requerido a busca de informações, alegando que não 

obteve êxito na localização da parte executada.

Isto posto, tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para fins de 

esgotamento das diligencias objetivando sua localização, defiro o pedido 

formulado as folhas 164.

Oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os 

últimos atos Constitutivos da Empresa executada, e de seus sócios, no 

prazo de dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, trazendo novo endereço, intime-se 

o exequente e cumpra-se o despacho de folhas 158.

Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773467 Nr: 26625-48.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDIVAN MARTINS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 773467

Vistos,

A penhora determinada neste feito, não pode ser realizada em razão da 

parte executada não ter autorizado a entrada da Oficial de Justiça em sua 

residência, conforme relata a certidão de folhas 76.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Dessa forma, considerando as informações lavradas pela Oficiala de 

Justiça as folhas 76, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 782 do 

CPC, defiro o reforço policial para cumprimento do mandado de Penhora, 

Avaliação e Remoção, ressaltando que cabe aos executores da Ordem 

Judicial toda a cautela necessária para o cumprimento da ordem expedida.

Expeça-se Mandado de Penhora Remoção e Avaliação

Oficie-se ao Comando Geral da Policia Militar.

Cientifique-se o Oficial desta decisão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 150794 Nr: 5279-22.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREOMAR PEREIRA BORGES, MARIA 

GUADALUPE ANTUNES MACIEL PEREIRA BORGES, ADAMASTOR 

MARTINS DE OLIVEIRA, ALCILÉDIA NILZA DE PAIVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA - 

OAB:19.383/DF, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, PAULO MARCIO SAMPAIO - OAB:10.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Guadalupe Antunes 

Maciel Pereira Borges - OAB:4.532-MT

 Processo – Código nº 150794

Vistos,

Nesta de Execução de Título Extrajudicial o executado Adamastor Martins 

de Oliveira, não foi localizado para ser citado pessoalmente, nem mesmo 

no endereço obtido junto a Receita Federal, via Sistema Infojud (fls. 112 e 

118), tendo a parte exequente requerido nos autos a citação do citado 

executado, por edital.

O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil/2015.

Assim, esgotados os meios disponíveis para localização da parte 

executada, presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 

do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação daquele executado por 

edital.

Dessa forma, defiro o pedido formulado as folhas 122/123, cite-se a parte 

executada Adamastor Martins de Oliveira, por edital, conforme preconiza o 

artigo 829, do CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o 

artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, 

inciso IV do CPC.

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, e afixem 

no local de costume.

Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a parte 

exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011234 Nr: 28110-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo – Código nº 1011234

Vistos,

Nesta de Execução de Título Extrajudicial a parte executada Tania Cristina 

Fernandes, não foi localizada para ser citada pessoalmente, nem mesmo 

no endereço obtido junto a Receita Federal, via Sistema Infojud (fls. 67 e 

73), vindo a parte exequente requerer a citação da parte executada, por 

edital.

O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil/2015.

Assim, esgotados os meios disponíveis para localização da parte 

executada, presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 

do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação daquele executado por 

edital.

Dessa forma, defiro o pedido formulado as folhas 79/80, cite-se a parte 

executada Tania Cristina Fernandes, por edital, conforme preconiza o 

artigo 829, do CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o 

artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, 

inciso IV do CPC.
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Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, e afixem 

no local de costume.

Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a parte 

exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 252946 Nr: 18583-20.2006.811.0041

 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: PRISCILLA MARIA ROCHA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE MIRIAN PELACANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 Código do Processo nº 252946

Vistos,

Tratando-se de processo extinto pela sentença de folhas 242, indefiro o 

prosseguimento do presente feito, determino a expedição em favor do 

exequente da certidão de crédito, na forma determinada na sentença 

prolata as folhas 242.

Intime-se a parte exequente.

A seguir, retornem os autos ao arquivo.

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.: 54829 Nr: 834-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA SEBASTIANA DA CRUZ E SILVA, JOILSON 

CORREA DE AZEVEDO, MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA, MARTA 

HELENA DUARTE DA SILVA, MARCOS AURÉLIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

 Código do Processo nº 54829

Vistos,

A parte requerida vem aos autos requer a intimação dos autores para o 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença de folhas 405/411 julgou improcedente o pedido dos 

autores e procedente a reconvenção interposta pela parte requerida, cuja 

sentença, foi mantida na corte superior e já transitou em julgado (fls. 648).

A parte requerida/exequente já foi reintegrada na posse dos imóveis 

objeto da presente demanda, estando o processo em fase de liquidação 

dependendo apenas de cálculos aritméticos.

O artigo 509 do CPC, em seu § 2º, estabelece que quando a apuração do 

valor depender apenas de cálculo aritmético, como no presente caso, o 

credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, dessa 

forma, defiro o pedido de execução formulado às folhas 774/810.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença. Invertendo-se as partes, trocando 

inclusive a etiqueta da capa dos autos.

A seguir, intimem-se as parte executadas, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo ou não o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, 

sob pena de preclusão.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378333 Nr: 14513-52.2009.811.0041

 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: JOSEFA GLORIA DE CAMPOS SILVA

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

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

OAB:8.575/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 378333

Vistos,

 A peça juntada às folhas 352/358 não pertence a este feito e sim ao 

processo de código nº 346808.

Dessa forma, determino o desentranhamento da referida peça e a sua 

juntada nos autos correspondentes.

Regularizada a juntada, certifique-se a ocorrência e voltem-me os autos 

conclusos para prosseguimento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Novembro dede 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393009 Nr: 28456-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Processo Código nº 393009

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo extrajudicial, que aguarda o cumprimento 

do despacho de folhas 102, onde a parte exequente vem aos autos 

requerer a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes.

Indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 109, por trata-se de 

medida aplicável apenas as ações de execução definitiva de Título 

Judicial, conforme estabelece o § 5º do artigo 782 do CPC.

 Cumpra-se o despacho de folhas 102, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

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.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 
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- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Processo Código nº 954646

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença c/c multa cominatória onde a parte 

executada intimada para pagar veio aos autos comprovar apenas o 

pagamento do valor da condenação deixando se se pronunciar quanto a 

multa cominatória.

No caso, verifica-se que os autos vieram conclusos sem certificar o 

decurso do prazo para impugnação o que determino que faça.

Dos autos, verifica-se que o valor da condenação já foi levantado pela 

parte exequente (fls. 326), que vem requerer o prosseguindo o feito em 

relação a multa cominatória.

Neste feito, constata-se que no decorrer do processo houve alteração no 

polo passivo da presente ação, cujo deferimento consta na sentença 

folhas 263/268, o que deixou de ser cumprido. Procedam-se as 

retificações necessárias trocando-se inclusive o adesivo da capa do 

processo.

Ante ao exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 332/333, proceda-se a penhora via Bacenjud do saldo 

remanescente referente a multa cominatória na conta bancária da 

executada Telefonica Brasil S/A..

A ordem de bloqueio realizada nas contas bancárias da executada, 

obteteve resultado positivo, sendo bloqueado na conta Bancária da parte 

executada o valor de R$ 131820,09 (cento e trinta e um mil oitocentos e 

vinte reais e nove centavos), os quais foram transferidos para a Conta 

Única do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, 

gerado no recibo de transferência, o qual constituo como termo de 

penhora, seguindo anexo a esta decisão.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Decorrido o prazo diga o exequente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

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.: 877392 Nr: 15044-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CARVALHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo Código nº 877392

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença a parte executada intimada a pagar o saldo 

remanescente, deixou o prazo decorrer sem comprovar o pagamento, 

vindo o exequente requerer a penhora eletrônica, via bacenjud.

Dessa forma, não havendo comprovação pagamento do saldo 

remanescente nos autos, defiro o pedido de reforço da penhora requerida 

pelo exequente as folhas 154/155.

Formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da executada, até o limite do saldo remanescente.

Formalizada a penhora via Bacenjud, tendo obtido resultado positivo, 

sendo penhorado e transferido para a Conta Única do TJMT, o valor 

bloqueado de R$ 798,39 (Setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove 

centavos), na conta do executado, conforme número do Identificador de 

Depósito- ID, registrado no recibo de transferência que segue anexo a 

esta decisão.

 Constituo como Termo de Penhora o extrato do BacenJud, comprovando o 

bloqueio e a ordem de transferencia do valor penhorado para a Conta 

Única do TJMT.

 Solicite-se a Conta Única do TJ/MT, a vinculação do valor penhorado para 

estes autos.

Intimem-se as partes do reforço da penhora.

Decorrido o prazo diga o exequente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

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.: 466821 Nr: 33900-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Processo Código nº 466821

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários Advocatícios onde a parte 

executada intimada deixou de se manifestar nos autos, vindo a parte 

exequente requerer a realização de penhora, eletrônica Bacenjud.

 Isto posto, considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido de 

penhora requerida pela parte exequente as folhas 69/70, formalize o 

protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via a Bacenjud, a 

fim de penhorar numerário em conta bancária existente em nome da parte 

executada, até o limite do valor exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio solicitada no Bacejud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

2.084,87 (dois mil oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), os 

quais foram transferidos para a Conta Única-TJ/MT, conforme número do 

Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de transferência do 

extrato Bacenjud, que segue em anexo a esta decisão, cujo extrato, 

constituo como termo de penhora.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE, e aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062817 Nr: 52259-41.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI QUEIROZ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1062817

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença de folhas 38, passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo artigo 523 do CPC.

No caso, o prazo para o pagamento da dívida decorreu sem comprovação 

nos autos, vindo a parte exequente requerer a realização da penhora 

eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento nos autos, sendo o dinheiro o 

primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do 

CPC), fundamentado na nova redação dada pelos artigos 854 e 831, 
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ambos do CPC, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

49/51.

 Formalize a busca junto ao Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da executada, 

até o limite do débito. Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, 

ou até que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do 

Brasil.

 A ordem de bloqueio solicitada no Bacejud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

14.726,63 (quatorze mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única-TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência do extrato Bacenjud, que constituo como termo de penhora, 

o qual segue anexado fazendo parte desta decisão.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Tratando-se de devedor revel, sem advogado constituído nos autos, os 

prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios 

na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do CPC.

 Tratando-se de devedor revel, sem advogado constituído nos autos, os 

prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios 

na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do CPC.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034854-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAVAM FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 21/02/2019 Hora: 09:04, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034889-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN PABLO BARRIENTOS PARADA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034891-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:36, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035347-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MENEZES DE LARA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:52, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035357-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA SOUSA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:08, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018945-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:24, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018945-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:24, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021221-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:40, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-52.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BISPO BARBOZA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:56, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BISPO BARBOZA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 10:56, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022933-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 11:12, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023013-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYA RHAFFAELLE OURIVES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 11:28, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023019-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 11:44, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015279-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVALDO 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 12:00, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023411-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:04, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018878-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036274-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON JOSE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 21/02/2019 Hora: 09:36, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012089-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 09:04, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012089-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 09:04, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012089-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 09:04, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036998-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON MARQUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 09:36, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037817-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 09:52, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036666-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUSA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 10:24, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005261-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 
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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, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022953-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (RÉU)

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022953-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO DE 

SOUZA BATISTA RÉU: SALIM KAMEL ABOU RAHAL, VILMO PEAGUDO DE 

FREITAS W Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o necessário para promover a citação do requerido Salim 

Kamel Abou Rahal. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014353-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014353-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VERONICA 

RODRIGUES SILVA RÉU: BANCO BMG W Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006230-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

EDIOGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006230-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE DO 

ROSARIO DE ALMEIDA, TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA, CANDIDO 

FIRMINO DE ALMEIDA, LENIR ALVES DE ALMEIDA, LIDIO ESTEVAO DE 

ALMEIDA, BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, EDIOGO NUNES DA SILVA, 

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA REQUERIDO: ANTERO PAES DE 

BARROS NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS W 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007613-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA VAKMAKER PEREIRA (AUTOR(A))

NATANAEL JESUS DA COSTA (AUTOR(A))

CREUZA DE ALMEIDA LARA (AUTOR(A))

GREGORIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOCELINA DUARTE PESSOA SOARES (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

ADEMILSON FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

ANALICE PRIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE BENEDITA DA COSTA (AUTOR(A))

ANTONIO JOAO MACIEL (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

MILTON MARTINS BEZERRA (AUTOR(A))

GUINAURA ARCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

CECILIA BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

MARILZA DA COSTA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007613-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

JOAO MACIEL, ANALICE PRIMA DE SOUZA, ELIANE BENEDITA DA 

COSTA, CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO, ADEMILSON FERREIRA 
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SOARES, JOCELINA DUARTE PESSOA SOARES, GREGORIA MARIA DA 

SILVA, CREUZA DE ALMEIDA LARA, DINALVA VAKMAKER PEREIRA, 

NATANAEL JESUS DA COSTA, CECILIA BATISTA DA COSTA, MARILZA 

DA COSTA BEZERRA, MILTON MARTINS BEZERRA, GUINAURA ARCANJO 

DA SILVA, EDSON ANTONIO DA SILVA RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005918-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005918-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LOURDES 

SILVA DE SOUZA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013207-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013207-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

MARQUES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS AT Vistos. Compulsando os autos, verifico que, em que pese não 

ter sido realizada a audiência de conciliação designada para o dia 

30.08.2018, em virtude da parte ré não ter sido regularmente citada, foi 

realizada a perícia médica com a parte autora, conforme laudo constante 

no Id n.º 15076623, pág.5. Destarte, entendo ser prescindível a presença, 

novamente, da parte autora na audiência de conciliação redesignada para 

o dia 30.11.2018, na medida em que seu patrono possui poderes para 

transigir (art. 344, §10 do CPC). Deste modo, MANTENHO a audiência de 

conciliação redesignada para o dia 30.11.2018 às 10h:15min, uma vez que 

tal ato só não ocorrerá com a expressa manifestação das partes (art. 334, 

§4º, inciso II do CPC), todavia entendo prescindível a presença da parte 

autora. Intime-se Remetam-se os autos à Central de Conciliação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023878-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMA VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023878-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VMA 

VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME RÉU: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN W Vistos. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

depositado à título de caução (Id. nº 16062020). EXPEÇA-SE o competente 

alvará eletrônico para a liberação da quantia em favor da parte autora, 

observando-se, para tanto, a conta bancária indicada à página 1 do 

movimento supracitado. No mais, considerando que o presente feito 

encontra-se apto a julgamento, em atenção ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão. Para tanto, promova-se nova conclusão com 

anotação do código respectivo. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 

139, inciso V, do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser 

realizada a qualquer tempo, bastando apenas que as partes manifestem o 

interesse nos autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040870-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CURIA ZANFORLIN OAB - SP147374 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXXO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040870-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOEL 

FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: EXXO LOGISTICA E TRANSPORTE 

LTDA. - ME M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída com cópia do instrumento do mandato conferido ao advogado 

(inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 
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para que traga aos autos cópia da inicial e procuração outorgada ao seu 

patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por 

mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem 

o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de 

Processo Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

(...)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025427-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LOURENCO GALVAO DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025427-80.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOEL 

LOURENCO GALVAO DE TOLEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, sendo 

que somente a parte autora se manifestou, INTIME-SE a parte requerida, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCREANO CANDIDO DE SOUZA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 10:56, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCREANO CANDIDO DE SOUZA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 10:56, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1032284-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI (AUTOR(A))

PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMAR MUSTAFA FARES (RÉU)

LUCIMAR PACHER AGRA FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006334-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034192-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Rodrigo Brandão Correa (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001672-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002227-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029284-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033142-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038250-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031930-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EICLA DE BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031858-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANGELO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 
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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, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037164-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOUZA SATELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 22/02/2019 Hora: 11:12, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037186-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 11:44, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026042-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 12:00, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040082-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040104-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041072-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041072-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO 

PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos 

julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio ao 

ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 
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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, 28 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041083-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA ARRUDA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041083-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KELY 

CRISTINA ARRUDA BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16722987), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 28.11.2018, às 15:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017125-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

L. B. D. S. (AUTOR(A))

E. S. D. S. (AUTOR(A))

M. F. D. S. A. (AUTOR(A))

CATARINO ODARIO DA SILVA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017125-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEIDIANE 

BRUNA DA SILVA, EDUARDO SANTANA DA SILVA, MARIA FRANCISCA 

DA SILVA ALMEIDA, CATARINO ODARIO DA SILVA, MARIA DOMINGAS 

DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. M Vistos. Considerando que não existe possibilidade de 

produção de prova pericial, por se tratar de recebimento de seguro por 

morte do autor, REVOGO o despacho de Id nº 11316490. Em seguida, 

remeta-se os autos conclusos para prolação da sentença. Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034136-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA R BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034136-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA ANGELICA R 

BARBOSA RÉU: SIMONE CAFURE BEZERRA M Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 
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pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022059-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORISVALDO DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011065-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL NICOLAL ROSARIO (RÉU)

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (RÉU)

ANTONIO MARCO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000573-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LIBERTY 

SEGUROS S/A RÉU: ANTONIO MARCO DE SOUZA, JOSE APARECIDO 

CAVALCANTE, GABRIEL NICOLAL ROSARIO W Vistos. DEFIRO o pedido 

constante no Id. nº 12307784. EXPEÇA-SE o competente mandado de 

citação do requerido Antônio Marco de Souza. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029191-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:20, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015642-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA (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))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:36, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015642-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA (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))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 
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Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:36, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037447-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MANOEL 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 09:52, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037212-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 10:08, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037635-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA FERREIRA 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 10:24, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036826-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 10:08, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036728-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o 22/02/2019 Hora: 10:40, a ser 

realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039933-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039933-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DOMINGOS 

DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040187-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES AQUINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040187-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDES 

AQUINO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: 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 
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realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 
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9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 22.11.2018, às 12:38. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039962-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. X. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EROTILDE XAVIER DE LIMA OAB - 012.348.811-79 (REPRESENTANTE)

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

 

AUTOS Nº 1039962-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VICTOR GABRIEL 

XAVIER DE ALMEIDA REPRESENTANTE: EROTILDE XAVIER DE LIMA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 
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MARQUES Juiz de Direito
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JOSE CARLOS LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040319-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

CARLOS LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: 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]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 
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condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 23.11.2018, às 14:10. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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AUTOS Nº 1039521-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARMINDO ESTACIO DE 

SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 
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citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1039710-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO MELO DA 

SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1022789-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIO VINICIOS 

SILVA MARTELLO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO W Vistos. Não obstante os substanciosos argumentos tecidos 

pela parte autora na petição acostada no Id. nº 16262391, o Código de 

Processo Civil não permite a modificação do posicionamento adotado no 

início do litígio por meio de simples pedido de reconsideração. Além disso, 

a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de alterar a 

situação fática anteriormente verificada, devendo ser registrado que 

qualquer insurgência acerca das decisões preferidas nos autos pode ser 

arguida por meio do recurso cabível. Assim, inexistindo previsão legal para 

sua oposição, assim como inexistindo qualquer elemento novo nos autos, 

NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração apresentado no Id. nº 

16262391, mantendo incólume o decisum proferido no Id. nº 14565001. No 

mais, considerando que a parte autora apresentou pedido sucessivo de 

recebimento de emenda, RECEBO a emenda à petição inicial apresentada 

no Id. nº 16262391, pelo que determino o processamento da demanda 

como Ação de Cobrança. PROCEDA-SE com as alterações necessárias 

junto ao Sistema PJE. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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VG SERVICOS PREDIAIS LTDA (RÉU)
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AUTOS Nº 1017396-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO SILVINO 

DO NASCIMENTO - ME RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, VG 

SERVICOS PREDIAIS LTDA W Vistos. RECEBO a emenda à petição inicial 

apresentada no Id. nº 15749381, pelo que determino o processamento da 

presente demanda como Ação de Cobrança. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1019174-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SARA CRISTINA DOS 

SANTOS RÉU: ROGERIO MASSAO HOTTA N Vistos. Considerando que 

consta na exordial documentos hábeis ao reconhecimento da presunção 

legal de hipossuficiência econômica, apresentado no Id.14665350, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas 

nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039099-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039099-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RÉU: BAMO - 

CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. V 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039287-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1039287-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: PAULO VINICIUS SATIRO 

DOS REIS V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039286-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039286-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: MIRTES DE ALMEIDA V 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039288-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERREIRA VILLANOVA ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039288-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: NATALIA FERREIRA 

VILLANOVA ARRUDA V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039290-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CEZAR VIVIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039290-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: MARIA APARECIDA CEZAR 

VIVIAN V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 
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8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039311-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039311-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS REQUERIDO: RAFAEL RODRIGUES DE 

ALMEIDA V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036487-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO ZUPPO PEREIRA OAB - SC22558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036487-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SALVARO INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MADEIRA LTDA RÉU: STRADA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA V Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039857-03.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1039857-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO MISCHIATTI, 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO 

BRASIL S/A V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 
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audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020784-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1020784-45.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA RÉU: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037895-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA YOUSSEF SABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037895-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HANNA YOUSSEF 

SABA RÉU: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA W Vistos. RECEBO a 

emenda à petição inicial apresentada no Id. nº 15616720. PROCEDA-SE 

com as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040555-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VICENTE COELHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA GEORGETO (REQUERIDO)

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1040555-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VANDERLEIA 

VICENTE COELHO NUNES REQUERIDO: SANDRA MARIA GEORGETO, 

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA N Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 247810 Nr: 15371-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BABY IND. E COM. DE 

CONFECÇÕES LIMITADA - EPP, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, EDUARDO HORCHUTZ GUIMARAES - 

OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume nº II destes 

autos, a partir das fls. 200.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Escrivão Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762097 Nr: 14604-40.2012.811.0041

 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: DANILLO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO LUIZ VIEIRA COCATE, CLINICA GENUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CORREA - OAB:16.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT, ROBERTO NODA KIHARA FILHO - 

OAB:10.816-B, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Intimo a parte Requerente, por meio de sua procuradora, Drª ELIANE 

CORREA - OAB:16.672-A, para que tome conhecimento da solicitação de 

fls. 239, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712381 Nr: 6497-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, ARY MENDES MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308553 Nr: 17173-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JÚNIOR - OAB:128 515 OAB/SP

 Certifico que, nesta data intimo novamente da decisão de fls.322/324, 

visto que a parte requerida não foi intimada.

 2. 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).

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 exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 20 de Setembro 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790995 Nr: 45063-25.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENIX INSTITUTO CULTURAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, IRINA 

DE OLIVEIRA SANTOS EMBOAVA - OAB:12.300/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009332-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009332-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ENGRACIA 

MARCELINA DE LACERDA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. W Vistos. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Engracia 

Marcelina de Lacerda em desfavor do Banco Pan S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O processo encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. E, compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo [art. 354 do CPC], nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, ao saneamento e 

organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange 

ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. 

Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas. Havendo preliminar pendente de 

apreciação, passo a analisá-la. O demandado arguiu em sua peça de 

defesa, a existência de litispendência da presente ação com a de nº 
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1000094-29.2017.8.11.0041, aduzindo que as duas demandas são 

idênticas, “possuindo as mesmas partes, mesmos pedidos, mesma causa 

de pedir e mesmos documentos juntados” (sic, Id. nº 7925118, Pág. 2). 

Entretanto, por se tratar a supracitada ação de “Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Cautelar Antecedente de Exibição de Documento” e 

não demanda de conhecimento, assim como por já ter sido, inclusive, 

sentenciada, não há que se falar em litispendência [art. 337, § 3º, CPC], 

razão pela qual rejeito a preliminar de litispendência arguida pela parte 

requerida. Em relação ao ônus probatório [art. 357, incisos III], 

considerando que, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de 

Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, assim como se faz presente a hipossuficiência da parte autora 

e a verossimilhança das suas alegações, INVERTO o ônus da prova, o 

que faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No mais, compulsando os autos, entendo ser necessária a 

realização de prova técnica para análise da assinatura aposta no contrato 

objeto dos autos, débito que a parte autora não reconhece como sendo 

legítimo e de sua responsabilidade. Portanto, DEFIRO a produção da prova 

pericial requerida pela parte autora (Id. nº 9932585), 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. 

Como quesito do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se as assinaturas apostas nos instrumentos são da 

parte autora. INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, formular quesitos complementares, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente. INTIME-SE, ainda, a parte requerida, a fim de 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente na Secretaria da Vara o 

contrato original acostado aos autos, sob pena de restar prejudicada a 

produção da prova pericial. Após, INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, 

a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de 

honorários [art. 465, §2º do CPC]. Apresentada a proposta de honorários, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias [art. 465, §3º, do CPC]. 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. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo, 

desde logo, o valor da proposta apresentada pelo expert. In casu, a prova 

técnica foi postulada tão somente pela parte autora, razão pela qual, 

consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do 

perito deveria ser por essa adiantada. Não obstante, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, o procedimento concernente para o 

pagamento dos honorários periciais deverá ser o da Resolução n.º 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ressalto que o E. 

Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que 

“os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar 

a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo 

consumidor” (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 

Nesses termos, considerando a especialidade envolvida (perícia 

grafotécnica) e a natureza da ação/e ou espécie de perícia a ser 

realizada, o valor máximo dos honorários periciais corresponde a R$ 

300,00 (trezentos reais), em conformidade com a tabela de honorários 

periciais anexa à Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ. Entretanto, o §4º do artigo 2º da Resolução autoriza a majoração 

dos valores constantes na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de 

forma fundamentada. Nestes termos, em virtude da complexidade do 

trabalho técnico a ser desenvolvido pelo expert, considerando o lapso 

temporal entre a data do fato e a data de realização da perícia, mostra-se 

plausível a majoração do valor da verba honorária. De fato, a verba 

honorária deve remunerar os serviços do perito, proporcionalmente, aos 

esforços que serão por ele despendidos, considerando para tanto o grau 

de complexidade e a natureza do trabalho, o tempo necessário para sua 

realização, e as peculiaridades de cada caso, atendendo ao princípio da 

razoabilidade. Assim sendo, FIXO o valor dos honorários periciais em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Considerando que a prova técnica foi 

postulada pela parte autora, a remuneração do perito será paga pela parte 

vencida ao final da demanda. Destarte, na hipótese da parte autora ser a 

vencida, os honorários serão os fixados por este Juízo e serão pagos 

pelo Estado de Mato Grosso, a partir de certidão de dívida extraída dos 

autos. Porém, na hipótese da parte requerida ser a vencida, os honorários 

serão os da proposta apresentada pelo expert e serão integralmente 

custeados ao final pela parte demandada (art. 2º, §3º, da Resolução 

232/2016 CNJ). INTIME-SE o perito nomeado, por meio eletrônico, para, no 

prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários fixados, 

bem como com a forma de recebimento deles, consignando que o silêncio 

será presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data 

para a perícia, com antecedência mínima de 60 dias. Havendo escusa, 

retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito. Não havendo 

escusa, com a indicação da data e horário para o início dos trabalhos, 

INTIMEM-SE as partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil. 

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de quinze dias, se manifestem sobre o resulta-do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos. Com as providências e após o cumprimento de todos 

os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019925-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019925-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NICOLAU 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A W Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Nicolau Alves dos Santos em desfavor do 

Claro Americel S/A Net Serviços, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo [art. 354 do CPC], nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas. Havendo preliminar pendente de apreciação, passo a 

analisá-la. A demandada arguiu em sua peça de defesa, a preliminar de 

perda do objeto da ação sob o argumento de que o nome do autor não 

consta mais nos órgãos de proteção ao crédito, já tendo sido baixada a 

negativação (Id. nº 9926989, Pág. 2). Entretanto, os pedidos do autor não 

se limitam à exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao credito, o 

que impossibilita o reconhecimento da perda de objeto da ação, já que 

também requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização por danos morais. Logo, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir (perda do objeto) arguida pela parte requerida. Em 

relação ao ônus probatório [art. 357, incisos III], considerando que, nos 

termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, assim como se 

faz presente a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das 

suas alegações, INVERTO o ônus da prova, o que faço com fulcro no art. 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No mais, compulsando 

os autos, entendo ser necessária a realização de prova técnica para 

análise da assinatura aposta no contrato objeto dos autos, débito que a 

parte autora não reconhece como sendo legítimo e de sua 

responsabilidade. 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, 
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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. Como quesito do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se as assinaturas apostas nos instrumentos são da 

parte autora. INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, formular quesitos complementares, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente. INTIME-SE, ainda, a parte requerida, a fim de 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente na Secretaria da Vara o 

contrato original acostado aos autos, sob pena de restar prejudicada a 

produção da prova pericial. Após, INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, 

a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de 

honorários [art. 465, §2º do CPC]. Apresentada a proposta de honorários, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias [art. 465, §3º, do CPC]. 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. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo, 

desde logo, o valor da proposta apresentada pelo expert. In casu, a prova 

técnica foi determinada pelo Juízo, razão pela qual, consoante dispõe o 

art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deveria ser 

adiantada por ambas as partes. Não obstante, sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, o procedimento concernente para o 

pagamento dos honorários periciais deverá ser o da Resolução n.º 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ressalto que o E. 

Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que 

“os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar 

a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo 

consumidor” (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 

Nesses termos, considerando a especialidade envolvida (perícia 

grafotécnica) e a natureza da ação/e ou espécie de perícia a ser 

realizada, o valor máximo dos honorários periciais corresponde a R$ 

300,00 (trezentos reais), em conformidade com a tabela de honorários 

periciais anexa à Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ. Entretanto, o §4º do artigo 2º da Resolução autoriza a majoração 

dos valores constantes na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de 

forma fundamentada. Na hipótese dos autos, em virtude da complexidade 

do trabalho técnico a ser desenvolvido pelo expert, considerando o lapso 

temporal entre a data do fato e a data de realização da perícia, mostra-se 

plausível a majoração do valor da verba honorária. De fato, a verba 

honorária deve remunerar os serviços do perito, proporcionalmente, aos 

esforços que serão por ele despendidos, considerando para tanto o grau 

de complexidade e a natureza do trabalho, o tempo necessário para sua 

realização, e as peculiaridades de cada caso, atendendo ao princípio da 

razoabilidade. Assim sendo, FIXO o valor dos honorários periciais em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Considerando que a prova técnica foi 

determinada pelo Juízo, a remuneração do perito deverá ser rateada, 

consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil, competindo à 

parte requerida adiantar 50 % (cinquenta por cento) do valor arbitrado 

pelo Juízo. No que se refere aos outros 50 % (cinquenta por cento), 

deverão ser pagos pela parte vencida ao final da demanda, sendo que, na 

hipótese da parte autora ser a vencida, os honorários serão os fixados 

por este Juízo e serão pagos pelo Estado de Mato Grosso, a partir de 

certidão de dívida extraída dos autos. Porém, na hipótese da parte 

requerida ser a vencida, os honorários serão os da proposta apresentada 

pelo expert e terão seu saldo remanescente custeado ao final pela parte 

demandada (art. 2º, §3º, da Resolução 232/2016 CNJ). INTIME-SE o perito 

nomeado, por meio eletrônico, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se 

concorda com os honorários fixados, bem como com a forma de 

recebimento deles, consignando que o silêncio será presumido como 

aceitação, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, com 

antecedência mínima de 60 dias. Havendo escusa, retornem os autos 

conclusos para nova nomeação de perito. Não havendo escusa, 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em 

Juízo o valor correspondente a 50% do valor arbitrado, na forma do art. 

95, §1º, do CPC. Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico para liberação dos valores iniciais e COMUNIQUE-SE o perito 

para que indique data e horário para o início dos trabalhos. Com a 

indicação da data e horário para o início dos trabalhos, INTIMEM-SE as 

partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar início 

aos trabalhos. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de quinze dias, se manifestem sobre o resulta-do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos. No que tange a prova oral requerida pela parte 

autora, anoto que, se necessária, a audiência de instrução será 

designada após a produção da prova pericial e documental, face à sua 

relação de prejudicialidade. Com as providências e após o cumprimento de 

todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BRAGA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000818-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSALINA 

BRAGA RAMOS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A W Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores 

ajuizada por Rosalina Braga Ramos em desfavor do CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço, ambas devidamente qualificadas nos autos. O 

processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. E, 

compulsando os autos, verifico que a hipótese de julgamento antecipado 

do seu mérito, pois não há necessidade de produção de outras provas 

[art. 355, inciso I do CPC]. Não obstante, havendo pedidos de produção de 

provas pendentes de apreciação, a apreciá-los. Com efeito, ambas as 

partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento, 

a possibilitar a oitiva de testemunhas (10231528 e 10322099). Pois bem. 

Considerando que a existência de fraude no medidor deve ser constatada 

mediante a observação do devido processo legal, consistente no regular 

cumprimento das determinações contidas na regulamentação do 

procedimento administrativo a ser aplicado pela concessionária a partir do 

momento da constatação da fraude[1], INDEFIRO o pedido das partes para 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, uma vez 

que se mostra desnecessária para a solução da lide. No mais, tendo em 

vista que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a parte autora está, evidentemente, em posição altamente 

desfavorável, INVERTO o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, em 

atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão. Para tanto, 

promova-se nova conclusão com anotação do código respectivo. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] “RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. APURAÇÃO DE 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. REQUISITOS 

ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 404/2010 DA ANEEL NÃO 

RESPEITADOS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Inexiste cerceamento de 

defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença 

aventada pela parte, quando não há necessidade de produção de provas 

em audiência, especialmente caso o magistrado considere que os pontos 

controvertidos encontram solução exclusivamente na prova documental 

colacionadas aos autos, sendo irrelevante. Não tendo a concessionária de 

energia elétrica respeitado as determinações contidas em resolução da 

ANEEL no momento de se apurar possível fraude no medidor de energia, 

impossibilitando a defesa do consumidor, deve ser declarada a 
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inexistência do débito relativo a valores possivelmente consumidos e não 

faturados. Inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária de 

energia elétrica, como por exemplo, corte ou inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por 

dano morais. 31” (TJMS; APL 0821321-60.2014.8.12.0001; Campo Grande; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 

27/04/2015; Pág. 30).
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Processo Número: 1000993-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDREIA NUNES BARBOSA (REQUERENTE)
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000993-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

LISANDREIA NUNES BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Conheço os embargos de 

declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A 

constante no movimento Id. nº 14353319 e, no mérito, dou-lhes 

provimento, o que faço para, atribuir efeito modificativo ao julgado 

embargado (Id. nº 14605966), corrigindo o erro material constante no 

decisum, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação: “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.”. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024391-03.2017.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO 

MAURICIO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença 

proferida no id. 14438162- Pág. 1/3, aduzindo que há omissão e 

contradição no julgado, condenando à embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte mínima do pedido e manifesta da divergência sobre a 

numeração do boletim de ocorrência. Sustenta a embargante em sede de 

contestação que o boletim de ocorrência juntado no processo 

administrativo diverge do acostado no presente processo, salienta ainda 

que já fora pedido expedição de oficio a delegacia de policia para sanar tal 

divergência em relação à numeração do boletim, onde este Juízo não 

apreciou. Aduz, ainda, que a embargante que o embargado não decaiu de 

parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença, e sustenta também a sucumbência reciproca, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária e a 

sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pois bem, muito embora a 

numeração de ambos os boletins estejam diferentes, verifica-se que as 

demais informações estão iguais e não compromete a idoneidade do 

documento apresentado, haja vista que tal divergência não compromete a 

analise do mérito e que ao beneficiário do seguro obrigatório não atendido 

administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá a 

possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. No mais, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 28 de 

Novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041107-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RAMALHO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1041107-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA 

RAMALHO FERNANDES REQUERIDO: INSS M Vistos Trata-se de carta 

precatória, cuja finalidade é a intimação do Diretor da Gerência Executiva 

do Instituto Nacional do Seguro Social para implementação de beneficio 

previdenciário na ação ajuizada perante o juízo deprecante.. Com efeito, 

ressalta-se que a competência da Justiça Federal é aquela taxativa, 

ratione personae, prevista, para o primeiro grau de jurisdição, no art. 109 

da Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 

Constando uma entidade autárquica no polo passivo e não configuradas 

as exceções previstas no inciso supracitado, e também aquelas 

devidamente regulamentadas pelo art. 15 da Lei 5.010/66, entendo 

impossível o cumprimento da presente missiva, vez que compete a uma 

das varas federais desta capital. Isso posto, declaro a incompetência 

deste Juízo para cumprimento desta deprecata, DETERMINO a remessa 

dos presentes autos à uma das Varas Federais da Seção Judiciária desta 

comarca, com as homenagens deste Juízo. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039844-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039844-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO REQUERIDO: UNIAO EDUCACIONAL 

CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 
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com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcella Karine Nunes 

Ribeiro em desfavor de União Educacional Cândido Rondon, ambos 

qualificadas no autos. Alega a autora que com intuito de ingressar no 

ensino superior, prestou vestibular para o curso de jornalismo ofertado 

pela requerida. Aduz que após a aprovação, dirigiu-se até a sede da 

instituição requerida para efetuar sua matrícula para o 1º semestre de 

2018. Sustenta que no momento da matrícula, foi informada que sobre o 

Programa Estudantil Privado-PEP, no qual poderia efetuar o pagamento da 

mensalidade de forma parcelada, sendo pago uma parte durante o período 

que estaria cursando a faculdade e o remanescente após a conclusão do 

curso. Menciona que antes do início do curso, optou por realizar o 

cancelamento da sua matrícula no curso de jornalismo e realizar uma 

matrícula no curso de fisioterapia. Diz que no momento do atendimento, foi 

informada que seria realizado o cancelamento do curso de jornalismo e 

realizado uma nova matrícula no curso de fisioterapia, e ainda, informado 

que parcelamento estudantil seria cancelado. Relata, ainda, que foi 

informada que naquele mês o curso estaria com um desconto e a 

mensalidade de todo o período seria no montante de R$ 564,00 

(quinhentos e sessenta e quatro reais). Assevera que no mês de julho do 

corrente ano, recebeu em sua residência um notificação do Serviço de 

Proteção ao Crédito, informando a existência de débito junto a requerida 

por falta de pagamento das parcelas do PEP no valor de R$ 2.895,18 (dois 

mil oitocentos e noventa e cinco reais dezoito centavos). Noticia que ao 

buscar informações junto à requerida, foi informada que o débito era em 

decorrência de que no sistema seus dados estavam como desistente no 

curso, razão pela qual o valor do PEP teria vencido automaticamente. 

Contudo, alegaram que o problema seria sanado e seria dado baixa na 

cobrança. Diz, por fim, que seus dados foram inscritos nos cadastros 

restritivos de crédito. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência que a requerida promova a retirada dos seus dados dos 

cadastros restritivos de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque os documentos acostados aos autos conferem 

verossimilhança aos fatos narrados na exordial, posto que deles é 

possível se inferir o contrato de prestação de serviços educacionais do 

curso de fisioterapia (Id n.º 16549731). Ademais, há nos autos telas do 

portal do aluno em que consta expressamente a situação cancelada do 

curso de jornalismo e não desistente (Id n.º 16550241). Outrossim, restou 

evidenciado também a inscrição dos dados da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito (Id n.º 16549733, pág.2 e 3). Portanto, entendo 

presente o requisito da probabilidade do direito. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com créditos 

e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da requerente nos 

órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a instituição financeira 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do 

nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos fatos discutidos nestes autos. 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. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação 

de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 23 de Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040212-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SANTOS ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040212-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ERIC SANTOS 

ANUNCIACAO RÉU: FAC EDUCACIONAL LTDA AT Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de não Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Soraya Santos Anunciação em 

desfavor de FAC Educacional, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a parte autora que possui nome social de Soraya Santos 

Anunciação, tendo em vista que sua identidade de gênero não 

corresponde ao seu sexo biológico. Menciona que iniciou o curso de 

tecnologia em gestão de recursos humanos na faculdade requerida, no 

segundo semestre de 2016. Aduz que ao fazer a matrícula apresentou 

seu nome social. Contudo, a atendente disse que não havia como inserir o 

nome social no sistema. Relata que nos primeiros dias de aula, era sempre 

chamada pelo seu nome de registro civil, mesmo pedindo aos professores 

que fosse chamada pelo seu nome social. Assevera que foi chamada pela 

coordenadora do curso para uma conversa, ocasião em que foi solicitado 

que deixasse de utilizar o banheiro feminino, pois havia reclamação de 

diversas alunas acerca da situação. Sustenta que após ter acionado o 

Ministério Público, conseguiu alterar seu cadastro no sistema da 

instituição, sendo emitida carteira de identificação com seu nome social. 

Contudo, ao realizar sua rematrícula para o primeiro semestre de 2018, 

ocorreu duplicidade de cadastros, uma vez que o nome social não havia 

acompanhado o cadastro original. Diz que na lista de chamada do mês de 

outubro, constou seu nome civil e os professores voltaram a chamar pelo 

nome constante na lista. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência que a requerida seja compelida a voltar a constar em seus 

sistemas, listas de chamadas e demais listas e murais, seu nome social. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Isso porque, os documentos 

constantes nos autos, notadamente, o requerimento de uso de nome 

social (Id n.º 16608242), a lista de chamada com o nome de registro civil 

(Id n.º 16608076), bem como o portal do aluno (Id n.º 16608083), trazem 

verossimilhança as alegações da parte autora. Com efeito, nos termos da 

Resolução n.º 12 de 16 de Janeiro de 2015, notadamente em seus artigo 

1º e 2º, deve ser garantido pelas instituições de ensino o reconhecimento 

e adoção do nome social, assim como o direito de tratamento oral, 

mediante solicitação . Vejamos: “Art. 1º - Deve ser garantido pelas 

instituições e redes de ensino, em todos os níveis e modalidades, o 

reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, 

mediante solicitação do próprio interessado. Art. 2º - Deve ser garantido, 

àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao tratamento oral 

exclusivamente pelo nome social, em qualquer circunstância, não cabendo 

qualquer tipo de objeção de consciência.” In casu, a solicitação constante 

no Id n.º 16608242, evidencia que a parte autora pleiteou a utilização do 

nome social, todavia a parte requerida se recusou a atender ao pedido da 

parte autora tendo inserido em seus sistemas e na lista de chamada o 

nome contido no registro civil. Destarte, havendo solicitação, mostra-se 

injustificada a postura da requerida em não inserir o nome social da parte 

autora em seus sistemas, bem como na lista de chamada. Neste sentido, 

colaciono o seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE NOME 

SOCIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RESISTÊNCIA 

INJUSTIFICADA DA UNIVERSIDADE DE ADOTAR O NOME ELEITO PELA 

PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Cuida-se de ação em que a parte autora defende a 

configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, e 

consequentemente o dever de indenizar, no caso concreto, decorrente da 

resistência injustificada da ré de adotar o nome de gênero eleito pela parte 

demandante.2. Prova dos autos que aponta à solicitação da parte 

demandante para que a ré adotasse seu nome social, manifestando 

constrangimento em ser tratada pelo nome de batismo.3. Decreto n. 

48.118, de 27 de junho de 2011, que conferiu direito aos travestis e 

transexuais, de escolher seu nome social independentemente de registro 

civil, que torna inócua a exigência da universidade de que a parte 

demandante apresentasse documento comprobatório da troca de nome. 4. 

Direito da parte autora de ver exteriorizado o nome eleito, que justifica o 

dever de indenizar pelo constrangimento sofrido, decorrente da 

resistência injustificada da ré, de se referir à parte demandante pelo nome 

de gênero. Comprovada, no caso concreto, situação excepcional, que 

caracteriza o dano extrapatrimonial pleiteado. Prova de efetiva lesão a 

direito de personalidade da parte autora, pois demonstrado o abalo moral 

sofrido. 5. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como à extensão do dano.”(TJ/RS, RI 71007364433, 

Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24.10.2018). Portanto, 

entendo evidenciada a probabilidade do direito. Do mesmo modo, entendo 

preenchido o pressuposto do perigo de dano, na medida em que, caso a 

tutela não seja concedida a parte autora estará sendo cerceada do seu 

direito da personalidade, sobretudo o seu direito ao nome e de ser 

identificada corretamente. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na 

hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a alteração no sistema dos dados da parte autora. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda com a inserção 

do nome social da parte autora nos seu sistema interno, murais e lista de 

chamada, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando os documentos acostados no Id. n.º 

16608072, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC) 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040782-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. L. (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:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040782-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO PEDRO 

SOARES LIMA RÉU: HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo infante João 

Pedro Soares Lima, neste ato representado por sua genitora Elaine Costa 

Soares Lima em desfavor de Hospital São Judas Tadeu Ltda e Hospital de 

Medicina especializada Ltda (Hospital Santa Rosa), todos devidamente 

qualificados nos autos. Extrai-se da inicial que no final do ano de 2007 e 

início do ano de 2008, a genitora do autor, que estava gestante do mesmo, 

realizou todo o pré-natal no primeiro requerido. Ressai que o requerente 

nasceu no dia 31.02.2008, pré-maturo, com 36 (trinta e seis) semanas. 

Narra que tempos depois, a genitora do autor descobriu que próximo à 

data do parto, o requerente foi diagnosticado com uma alteração na 

gestação que não foi informada pelo médico responsável a seus 

familiares. Aduz que o parto foi realizado às pressas, sendo 

diagnosticado uma alteração cerebral, razão pela qual o autor foi 

transferido para uma UTI neo natal da segunda requerida. Informa que 

após ter alta médica, o autor foi para casa com seus genitores. Contudo, 

com o passar dos anos, começou a ter convulsões sendo encaminhado a 

vários neurologistas que não conseguiram amenizar as crises. Relata que, 

posteriormente, foi diagnosticado por um especialista com Isquemia, 

moléstia atribuída por possível erro o proveniente do parto ou do pós-natal. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência; a) a realização 

de perícia médica técnica para verificar a necessidade de manutenção de 

enfermeiros na residência do requerente, afim de que seus genitores 

possam trabalhar; b) a realização de perícia para verificar a necessidade 

de compra de remédio de uso contínuo a ser pago pela parte requerida; c) 

que a parte requerida contrate uma equipe de enfermeiros home care para 

realizar os cuidados que o requerente precisa, além de que as requeridas 

efetue o pagamento de todos os gastos com medicamentos, exames, 

consultas médicas não englobadas no plano de saúde. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

não deferimento. Com efeito, em que pese os fatos alegados na exordial, 

entendo que a probabilidade do direito da autora se mostra frágil, nesta 

fase de cognição sumária, uma vez que se encontra sustentado apenas 

no laudo constante no Id n.º 16688879. Ademais disso, inobstante ser 

possível a alteração da ordem de produção das provas (art. 139, inciso VI, 

do CPC), considerando que a parte autora já possui 10 (dez) anos de 

idade e não qualquer indício de possível perecimento da produção da 

prova, entendo não restar evidenciado, nesta quadra inaugural, a 

pressuposto do perigo de dano capaz de atestar a necessidade da 

realização da perícia de imediato. Outrossim, no tocante ao pedido de 

custeio de gastos com medicamentos e da equipe home care, verifico a 

necessidade de haver maior dilação probatória e realização de perícia 

para análise do pedido. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRA VO DE INSTRUMENTO. AGRA VO 

INTERNO. AÇÃO INDENIZA TÓRIA. ALEGAÇÃO DEERRO MÉDICO NO 

PARTO DO RECORRENTE, MENOR, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. 

Ausência de prova pericial. Antecipação de tutela denegada pela decisão 

vergastada. Indeferimento do pleito para que os re. Corridos custeiem 

integralmente o plano de saúde e o tratamento do agravante, que inclui 

ativida. Des de equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, dentre 

outros. Sinalização da responsabili. Dade dos réus/agravados que 

depende de perícia médica, para demonstrar a probabilidade do direito 

alegado. Intelecção do art. 300, do CPC. Parecer ministerial desfavorável à 

pretensão recursal. Agravo de instrumento improvido. Agravointerno 

prejudicado.” (TJBA; AI 0021964-44.2017.8.05.0000; Salvador; Primeira 

Câmara Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar; Julg. 

12/11/2018; DJBA 21/11/2018; Pág. 418) Deste modo, estando ausente 

nos autos elementos aptos a evidenciarem a probabilidade do direito da 

parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse 

sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 

300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não 

são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser 

indeferida a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma vez ausente, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, com fulcro no art. 538, inciso II, da 

CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja 

vista que os documentos acostados no Id n.º 16688879 apontam a 

deficiência da parte autora. Após o atendimento das determinações 

judiciais supra ou o transcurso do prazo para tanto, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006213-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMAR MARIA DIAS (RÉU)

FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI (RÉU)

EDILSON FERNANDES DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006213-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LINIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA RÉU: EDILSON FERNANDES DO AMARAL, 

LIAMAR MARIA DIAS, FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI V Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios proposta por 

Lenibel Strobel Moreira da Silva em desfavor de Edilson Fernandes do 

Amaral e Liamar Maria Dias. Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (Id. nº 

13983477), a parte autora foi devidamente intimada para recolher as 

custas processuais. Todavia, consoante certificado Id. nº 16596913, a 

parte autora deixou de atender a determinação judicial. É o breve relato. 

DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte 

autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não 

recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032543-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032543-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

WILSON SOCORE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG V Vistos. 

Trata-se de Ação de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas 

proposta por José Wilson Socore do Santos em desfavor de Banco BMG 

S.A. Tendo em vista que a parte autora não recolheu custas, tampouco 

realizou o pedido de justiça gratuita, restou intimada atrás do despacho Id. 

nº 15774319 para cumprir a diligência que lhe incumbia. Todavia, 

consoante certificado Id. nº 16673470, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 

do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da distribuição 

do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerente em custas e honorários de sucumbência, 

pois não houve o recebimento da inicial. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá/MT, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007838-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007838-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FERNANDA MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA V Vistos. Trata-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Andrew Lucas Silva 

Oliveira, Junior Daniel da Silva de Oliveira, Thomas Grabryell Silva de 

Oliveira neste ato representado por sua genitora Fernanda Margareth da 

Silva Oiveira. Narra a inicial que: “as certidões de nascimento dos 

menores, lavrada todas pelo 3º Ofício de Serviço Notarial e Registral Das 

Pessoas Naturais de Cuiabá-MT, consta o prenome do genitor como Junio, 

porém, o correto é Junior (Id. n°12441708). Ademais, ambos os genitores 

dos requerentes foram registrados tardiamente pelos seus respectivos 

genitores, conforme se verifica pelas cópias dos termos de audiência 

constante no Id. n°12441708, pág. 05 e 06. Dessa forma, na época do 

registro dos requerentes, não constou o nome do avô paterno, João 

Batista da Costa, e nem do avô materno, José Balbino da Silva Neto nas 

certidões de nascimento. Com vista dos autos, o representante do 

Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido (Id. nº 

12944777). Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab 

initio, para fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, reconheço a urgência no julgamento da presente causa, 

eis que versa sobre direito à identidade pessoal do ser humano (direito da 

personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua solução, sob 

pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna Carta de 

1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados pela Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial 

para as retificações, restaurações e suprimentos dos assentamentos no 

Registro Civil, donde se conclui que as certidões referentes aos registros 

das pessoas gozam de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, 

podem ser desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em 

contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, 

na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando a retificação no assento de nascimento dos autores, no 

sentido de retificar o prenome do genitor para constar como “JUNIOR” e 

incluir o nome dos avos, devendo constar o nome do avô paterno como 

sendo “JOÃO BATISTA DA COSTA” e do avô materno, “JOSÉ BALBINO 

DA SILVA NETO.” EXPEÇA-SE o respectivo mandado de restauração ao 

Cartório de Registro Civil competente, com as formalidades legais. Sem 

custas e honorários. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009174-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA EMANUELLE BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009174-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDRESSA 

EMANUELLE BASSO RÉU: SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por 

Maria Luiza de Sene neste ato representado por sua genitora Andressa 

Emanuelle Basso. Narra a inicial que: “a menor Maria Luiza de Sene, 

nascida em 19/04/2001 - filha de Andressa Emanuelle Basso e Sandro 

Magalhaes Sene - registrada no Cartório 3º Oficio de Cuiabá/MT - Livro 

246A - Folha: 286 - Termo: 231206 (Id. n° 12622668, pág. 03). Na época 

que foi lavrada a referida certidão de nascimento da menor (Maria Luiza 

de Sene), foi suprimido o sobrenome Basso - conforme certidão de 

nascimento da requerente constante no movimento Id. n° 12622668, pág. 

03.” Com vista dos autos, o representante do Ministério Público 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido (Id. nº 13552747). Vieram-me 

os autos em conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de 

aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

reconheço a urgência no julgamento da presente causa, eis que versa 

sobre direito à identidade pessoal do ser humano (direito da 

personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua solução, sob 

pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna Carta de 

1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados pela Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial 

para as retificações, restaurações e suprimentos dos assentamentos no 

Registro Civil, donde se conclui que as certidões referentes aos registros 

das pessoas gozam de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, 

podem ser desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em 

contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, 

na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando a retificação no assento de nascimento da autora, no 

sentido de incluir o sobrenome da genitora, passando a constar como 

sendo “Maria Luiza de Sene Basso”. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de 

restauração ao Cartório de Registro Civil competente, com as formalidades 

legais. Sem custas e honorários. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1014375-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (RÉU)

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014375-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PACE 

PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA RÉU: ALCOPAN 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL 

LTDA V Vistos. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos 

com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela proposta por Pace 

Participação e Intermediação de Negocios Ltda em desfavor de Alcopan 

Alcool do Pantanal Ltda e Usimat Destilaria de Alcool Ltda. A parte autora 

foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de 

adequar o pedido à causa de pedir, bem como apresentar o prévio pedido 

administrativo dos documentos que pretende, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil 

(Id. nº 14530517). Todavia, consoante certificado constante no movimento 

Id. nº 16641730, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, 

tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no 

relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de 

Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o 

causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando 

de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, 
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portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos 

arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma 

Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal 

da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu advogado nos 

autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010350-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1010350-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

WANDERLEY DO NASCIMENTO 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 JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 21.03.2017 foi vitima em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 12824363- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14407784- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 15826139- 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. 15478168- Pág. 1. O art.344 

do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT 

se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

pé direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12791624- Pág. 1), 

documento médico (id. 12791900- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 15826139- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro pé direito, avaliado em 75% de 50%, de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 50% (B) x 75% (C) = R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)., a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos)., acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(21.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006484-78.2018.8.11.0041
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LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO (AUTOR(A))
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006484-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 

MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO 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 LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO, em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 24.12.2017, foi 

vitima em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, 
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conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e 

deferida à gratuidade da justiça (Id. 9566487). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (Id. 12329928). Foi realizada avaliação médica (Id. 

14408919). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. 14680659). 

Impugnação à contestação (Id. 14806400). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto a preliminar de 

falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

“punho esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 12228220), boletim 

de atendimento médico (Id. 12228220), bem como pela pericia médica 

judicial (Id. 14408919), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro punho esquerdo 

avaliado em 75% de 25% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 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 (24.12.2017) 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, 28 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033905-43.2018.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033905-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO 

ANTONIO THEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Com Indenização Por Danos Morais proposta por Marco Antonio 

Theves em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 15873007). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 

16166889, a parte autora apresentou protocolo de recepção de 

documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do 

RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 
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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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034298-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034298-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RENAN 

MACHADO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Com Indenização Por Danos Morais proposta por Renan 

Machado da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 15873314). Por meio da petição acostada no 

movimento Id. nº 16315293, a parte autora apresentou protocolo de 

recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 
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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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033891-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033891-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VICENTE DE 

PAULA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Com Indenização Por Danos Morais proposta por Vicente de 

Paula Oliveira em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 15757496). Por meio da petição acostada no 

movimento Id. nº 16167188, a parte autora apresentou protocolo de 

recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 
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com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032769-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGO AMORIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032769-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WESLEY 

RODRIGO AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Com Indenização Por Danos Morais proposta por 

Wesley Rodrigo Amorim Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros. 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 15753795). Por meio da 

petição acostada no movimento Id. nº 16046570, a parte autora 

apresentou protocolo de recepção de documentos. É o breve relato. 

DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado 

em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem 

abaixo os julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036019-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036019-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DA 

CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

Com Indenização Por Danos Morais proposta por Antonio da Conceição em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 

16035279). Por meio da petição acostada no movimento Id. nº 16315312, a 

parte autora apresentou protocolo de recepção de documentos. É o breve 

relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Seguem abaixo os julgados supracitados, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036057-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FABIOLA BOGO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036057-64.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANA 

FABIOLA BOGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) C/C Indenização Por Danos Morais proposta por Rosana Fabiola 

Bogp em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 16058064). Por meio da petição acostada no movimento Id. nº 

16315303, a parte autora apresentou protocolo de recepção de 

documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do 

RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 
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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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028838-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028838-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS DE 

OLIVEIRA BASTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) C/C Indenização Por Danos Morais proposta por Lucas de 

Oliveora Bastos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 15104636). Por meio da petição acostada no 

movimento Id. nº 15604520, a parte autora apresentou protocolo de 

recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 
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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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031569-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ESCAME FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031569-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDEIR 

ESCAME FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT C/C Pedido de Danos Morais proposta por Valdeir Escame Ferreira 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. 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 15908023). Por meio da petição acostada no movimento Id. nº 

16084106, a parte autora apresentou protocolo de recepção de 

documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do 

RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

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. No 

caso dos autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, manifestado nos autos, não instruiu a exordial 

com requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT. 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, 28 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015816-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015816-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAROLINE 

PIRES BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS N Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por 

Caroline Pires Brandão em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente por seu 

patrono, requereu a desistência do processamento do feito no termo de 

conciliação acostado no Id. nº 15595409. Aberto o prazo para 

manifestação sobre o pedido, a parte requerida apresentou concordância 

com a desistência da ação no Id. nº 16454160. É o breve relato. DECIDO. 

Tendo em vista que a parte requerida não apresentou contestação, é 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 

4º, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte requerida manifestou 

expressa concordância com o pedido de desistência no Id. nº 15595409. 

Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, suspendo a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014007-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 28 / 11 /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018735-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTONER EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIVA LAIMONIS DUMPE OAB - SP243745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORGE PROJECTS LTDA EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BRANDAO OAB - SP118258 (ADVOGADO(A))

PATRICIA COSTA OAB - SP170086 (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Certifico e dou fé, que na presente data 

compareceu perante esta secretaria o Perito Dr. HELDER DA MOTA 

OLIVEIRA, perito imobiliário, endereço: Rua João Bento, nº 204, Bairro 

Quilombo, Cuiabá-MT, Cep. 78.045-190 – CRECI nº 3.254. Fone: (65) 

3321-3599/9224-0365/8121-8844, e-mail: helderdamota@hotmail.com, 

onde intimado, indicou para início dos trabalhos periciais o dia 10/12/2018 

a partir das 10:00 horas, onde serão atendidos no local do imóvel a ser 

avaliado. Posto isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo 

apresentar seus assistentes. Cuiabá - MT, 12/11/2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDES CANDIDO FERREIRA (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))
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1033878-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

UENDES CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por UENDES CANDIDO FERREIRA 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: 15580917. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038606-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1038606-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por MARIANA DOS SANTOS em face de PORTO SEGUROS 

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: 15597186. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017207-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá,27/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006183-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHONE LEAO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006183-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALAN JHONE LEAO MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos 

autos ao Id: 15763879 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ELIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000405-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVO ELIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos ao Id: 

15793361 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, 26/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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 
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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

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034088-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1034088-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

MARIA MADALENA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por MARIA MADALENA PEREIRA 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: 16649928. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014448-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo de 15 dias, 

recolher a primeira parcela das custas processuais, devendo comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de 

custas e taxa judiciária, sendo que o não cumprimento da ordem implicará 

no indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Cuiabá, 

29/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028143 Nr: 35861-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COELHO DE CARVALHO, ANDREY 

MARCELO BARBIEIRO TEIXEIRA, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033267 Nr: 38250-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA

Data da Carga: 27/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790185 Nr: 44227-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ - 

SERVIÇO SEPRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, PEDRO HENRIQUE DE PAULA COSTA LEITE - 

OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - 

OAB:12.871/MT, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - OAB:14.213/MT, 

MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA - OAB:19406/PR, OTACÍLIO PERON - 
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OAB:3.684-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR

Data da Carga: 27/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728105 Nr: 24015-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT'ANA DA SILVA 

FREIRE, LEILA BARROS DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE

Data da Carga: 26/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875400 Nr: 13698-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AMIR ARANTES PIRES, LUZIA 

GONÇALVES PIRES, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO 

BENEDITO VICENSOTO, ARLINDO RANZULLA, CHARLES DOUGLAS 

WERNER, MILTON BORGES DA LUZ, MARIA REGINA VIEIRA ÂNGELO 

MARQUES, HELIO GARCIA VICENTE, JONAS FERREIRA DE FRANÇA, 

MARCELA CECILIA VILLA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - 

OAB:15.348/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 

22.129

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876125 Nr: 14153-44.2014.811.0041

 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: SIDMAR JOÃO VARELA DO CARMO, AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLODOALDO JOSÉ FAUST, VELUMA 

COM. VEIC. AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, FABIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12742, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860140 Nr: 1848-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos etc.

A parte executada comparece comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor 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.

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.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122586 Nr: 19874-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR PINHEIRO FERREIRA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

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

OAB:8184/A

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022665-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022665-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 RÉU: TELEFONICA DATA S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica 

Cumulada Com Dano Moral e Pedido Tutela de Urgência, proposta por 
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PANTANAL ECO EXPERT, em desfavor de TELEFÔNICA DATA S/A, 

devidamente qualificados nos autos. A parte requerente narra que é uma 

empresa individual no ramo de ecoturismo, operando em Mato Grosso 

desde o ano de 2010. Alega que desde fevereiro de 2018, vem recebendo 

em sua sede faturas de serviços telefônicos referentes às linhas (65) 

9.9692-6233 e (65) 9.9800-9761, entretanto, a requerente nunca 

contratou com a requerida. Aduz que, a fim de buscar orientações 

referentes as faturas, foi até a sede da requerida, onde foi atendido pelo 

gerente de negócios da ré, o senhor Luciano Balastrelli Fortes, onde 

recebeu informações de que um terceiro havia contrato as linhas 

telefônicas em nome da requerente. Relata que pelos documentos 

repassados pelo gerente de negócios, ficou evidente a fraude cometida 

contra a requerente, pois havia divergências quanto à rubricada do 

representante da requerente e da rubricada no contrato celebrado como a 

requerida. Explana ainda, que mesmo após várias tentativas a fim de 

resolver a fraude grosseira de forma amigável, não foi possível esta, e 

que após vários envios de faturas por parte da ré, a mesma inscreveu 

indevidamente o nome da requerente no rol de inadimplentes (SERASA). 

Em sede de antecipação de tutela requer determinação para que a 

demandada retire a inscrição de seu nome no Serasa. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de 

Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Cumulada Com 

Dano Moral e Pedido Tutela de Urgência, proposta por PANTANAL ECO 

EXPERT, em desfavor de TELEFÔNICA DATA S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos extrato do Serasa, contendo 

inclusão do nome da autora, decorrente de dívida com a requerida, dívida 

esta desconhecida pela autora (ID 14359272). Por sua vez, o perigo de 

dano torna-se, em tese, visível diante da possibilidade dos protestos 

indevidos, penhora também indevida, e, ainda, inscrição indevida nos 

serviços de proteção ao crédito, o que lhe causará danos de difícil 

reparação, visto que a restrição no nome da requerente pode lhe causar 

dificuldades para aquisição de bens de consumo e operações financeiras. 

Ademais, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se a priori, que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Quanto à inversão 

ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter 

o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...”. Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

demandada retire imediatamente o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

cabendo à requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. 

Quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais (ID. 

14499118), nos termos do art. 468, § 7º, da CNGC, CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 26/02/2019 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010201-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO RODRIGUES SANTOS RÉU: AYMORE 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 
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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: 3 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBS9082 MT VW/NOVO GOL TL MCV 2017 2017 FERNANDO RODRIGUES 

SANTOS Sim ui-button ui-button NJW4301 MT HONDA/CG150 FAN ESDI 

2013 2014 FERNANDO RODRIGUES SANTOS Sim ui-button ui-button 

MWM5623 TO PEUGEOT/207PASSION XS 2011 2012 FERNANDO 

RODRIGUES SANTOS 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 

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, 

29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041376-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PASCOAL DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória De Nulidade De Débito Com Danos Morais Com Pedido De 

Tutela De Urgência, proposta por BENEDITO PASCOAL DA SILVA, em 

desfavor de REDE ENERGISA – CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATROGROSSENSE – EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA, ambos já 

qualificados nos autos. A parte autora narra que, é possuidor da unidade 

consumidora n° 6/753260-9, e que se surpreendeu ao receber uma fatura 

com vencimento na data de 12/11/2018 com o valor de R$ 448,49 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo 

que a sua média de consumo das contas anteriores tem o valor médio de 

R$ 112,00 (cento e doze reais). Relata que a fim de receber explicações, 

por várias vezes se dirigiu ao posto de atendimento da requerida e por 

meio de ligação gerando o protocolo n° 52876671, entretanto, não obteve 

êxito. Explana ainda que, o atendente da requerida, lhe informou que caso 

não quitasse a fatura, teria sua energia elétrica suspensa e seu nome 

incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pelo deferimento 

da antecipação da tutela para que a requerida se abstenha de interromper 

o fornecimento da energia elétrica em sua residência, bem como de inserir 

os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Débito Com Danos Morais 

Com Pedido De Tutela De Urgência, proposta por BENEDITO PASCOAL DA 

SILVA, em desfavor de REDE ENERGISA – CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATROGROSSENSE – EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sobre o instituto 

da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 

DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao 

magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de 

adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo 

de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Feitas essas considerações, 

compulsando os autos, verifica-se que, in casu, o pleito liminar merece 

deferimento. Verifica-se que o autor, colacionou aos autos Faturas 

referentes aos meses anteriores (ID. 16756365), em que é demonstrado 

que as faturas objeto da presente demanda é de valor acima da média, 

além de ter juntado aos autos a fatura debatida no pleito (ID 16756363), 

caracterizando assim, em sede de cognição sumária a probabilidade de 

direito. A demonstração do perigo de dano reside na relevância do bem 
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tutelado por ser um serviço indispensável e essencial à sobrevivência 

humana, ademais, a negativação do nome da autora, a privaria de realizar 

transações financeiras e usufruir de certos serviços, além do a seu 

prestígio creditício, o qual goza na praça como boa pagadora. Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida. 

Quanto à de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha de 

efetuar corte na energia elétrica da Unidade Consumidora 6/753260-9, 

bem como se abstenha de incluir do nome do requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, referente ao débito discutido na lide. Fica 

condicionada a medida ao depósito judicial da quantia que o autor reputa 

ser devido na fatura debatida nos presentes autos, NO PRAZO 15 DIAS. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as provas que 

entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2019 às 08h00min, 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). Por 

derradeiro, desentranhem-se os petitórios de fls. 29/31, que não 

pertencem a estes autos, remetendo-os ao protocolo/cartório distribuidor a 

fim sejam encaminhados aos juízos competentes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041268-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041268-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: JOELSON DOMINGOS DE ARAUJO 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR interposta por ITAU SEGUROS S/A em desfavor de JOELSON 

DOMINGOS DE ARAUJO, devidamente qualificados nos autos. No caso em 

tela pretende a parte Autora, em suma, a concessão de liminar de busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 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.” Mais adiante no § 1º prevê que as ações oriundas de 

financiamento devem tramitar nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” (grifei e negritei) 

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. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos para distribuição. Cumpra-se expedindo 

o necessário. CUIABÁ-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (RÉU)

KARLOS LOCK (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019340-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS RÉU: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS, KARLOS LOCK Vistos etc. Comparece a parte autora por meio 

do petitório de ID. 16429244 requerendo a emenda inicial, para que o valor 

da causa da presente demanda passe a constar a quantia de R$ 

58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), valor este referente a restituição do 

valor pago de honorários aos requeridos, o qual perfaz a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mi reais), somados a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a titulo de dano moral. Tendo em vista que a requerente esteja 

extirpando os demais pedidos contidos na inicial, RECEBO a emenda inicial, 

o que faço para corrigir o valor da causa, passando a constar a quantia 
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de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu procurador para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda 

com o recolhimento da 1ª parcela das custas iniciais, conforme deferido 

em sede recursal, devendo ser comprovado o recolhimento das demais 

parcelas mês a mês até a quitação final. Insta consignar que o não 

cumprimento da ordem acarretará no indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 321 do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida não 

foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

26/02/2019 às 10h00m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. No mais, cumpra-se o decisório retro de ID. 

15477258, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020248-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020248-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP RÉU: NEI ANTONIO DE SOUZA Vistos etc. Considerando que a 

parte requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da 

Correspondência Devolvida (ID. 16477381), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 26/02/2019 às 10h30m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. CITE-SE parte requerida por meio 

de Oficial de Justiça conforme petitório de ID 16620540. No mais, 

determino o integral cumprimento da decisão de ID. 8698462 anteriormente 

proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002557-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GD 

COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA RÉU: GERALDO JOAO 

DA COSTA Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi 

devidamente citada, conforme se depreende da Certidão Negativa (ID. 

12822537), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/02/2019 

às 12h00m, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 07. No mais, determino o integral cumprimento da decisão 

anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1041377-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELI APARECIDA NUNES DE BRITO (INTERESSADO)

PRISCYLLA FRAZAO DE BRITO (REQUERENTE)

DANIELE NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIRSON FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041377-95.2018.8.11.0041. INTERESSADO: 

RICHELI APARECIDA NUNES DE BRITO REQUERENTE: DANIELE NUNES DE 

BRITO, PRISCYLLA FRAZAO DE BRITO REQUERIDO: JOADIRSON 

FERREIRA DE BRITO Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à 4ª 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 da 4ª Vara Especializada em Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041074-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041074-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSEIR SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-de de Carta Precatória 

redistribuída a este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 do Tribunal 

Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis outorgando 

competência para o processamento de cartas precatórias. Dá análise da 

missiva, nota-se que se faz oriunda de ação de divórcio litigioso. A 

resolução supramencionada, atribuiu à Vara Especializada de Família e 

Sucessões a competência dos processos que envolvem à família e 

sucessões e conhecer das causas relativas a cartas precatórias de sua 

competência. O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece: “Art. 1º 

- Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e conhecer 

das causas relativas a menores, nos casos previstos no Parágrafo único 

do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se tratando de criança e 

adolescente que não se enquadrem nas hipóteses do art. 98 do mesmo 

diploma legal e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. de 

Família e Sucessões. Portanto, com fundamento no artigo 1º da Resolução 

nº 11/2017/TP, determino a remessa e redistribuição do presente feito à 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003337-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER RODRIGUES ASSUNCAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003337-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EULLER RODRIGUES ASSUNCAO JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EULLER RODRIGUES 

ASSUNÇÃO JUNIOR, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.10.2017, 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 
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citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DAS ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

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

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

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

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

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

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

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

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

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

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

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

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

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

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

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

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

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

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

alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. O 

promovido aduz que inexiste causa de pedir, vez que a petição inicial é 

inepta porque não traz os elementos necessários para a constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. A petição inicial contém as 

características necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo 

autor, quais sejam, clareza e logicidade, estando em consonância com o 

disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se me afigurando, in casu, 

qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, 

acima transcrito. Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição inicial só 

deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade 

que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” 

(STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não 

conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso 

dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto 

condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada 

na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe coesão entre a 

pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

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

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

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

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

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

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

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

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

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

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

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

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

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

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

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

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

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

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

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

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

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da Carteira de Trabalho da 

demandante, encontra-se perfeitamente legível. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

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

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 
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pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

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

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

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

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

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 29.10.2017, 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 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

BRUNA FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS, DAIANE 

CRISLAINE CANDIDO, GIACOMO LUIZ TONIAL, GISELE AGOSTINI 

FRAGERI, GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO, IAN RIBEIRO DA ROCHA, 

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES, MONICA MAYUMI AMORIM 

YOSHIMURA, RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA, ELIANE SOLANGE DE 

SOUZA PIRES, ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE, RODRIGO 

SCHARDOSIN DE BRITO, OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ, BRUNA 

FARIA OLIVEIRA REQUERIDO: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO 

EM SAUDE LTDA - ME Vistos etc. VINICIUS GATTO CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA e ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO interpuseram embargos 

de declaração em face do decisório de ID. 15896122 , o qual analisou o 

pedido de aditamento requerido para a inclusão de 07 (sete) médicos ao 

polo ativo da presente demanda, sendo deferido parcialmente o pedido, 

com a inclusão de tão somente 04 (quatro) dos nomes listados, em virtude 

dos demais não estarem presentes no Contrato Social da Sociedade em 

Conta de Participação. Por meio dos aclaratórios os embargantes alegam o 

referido decisum incorreu em erro material, tendo em vista que no segundo 

aditivo juntado aos autos constam os seus nomes. Sendo assim por meio 

do movimento de ID. 16615948 foi determinada a intimação dos 

requerentes para que informassem de maneira pormenorizada o (s) ID (s), 

dos documentos encartados aos autos que demonstrassem que os 

embargantes fazem parte do quadro societário da empresa. Comparecem 

os autores por meio do petitório de ID. 16620522 informando o equívoco 

causado, uma vez que o Segundo Aditivo do Contrato Social da Empresa 

ré, onde constam os nomes dos embargantes, não teriam sido juntado 

anteriormente ao processo. É o relatório. Decido. · DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Vejamos o que dita o Art. 1.022 do CPC acerca de 

Embargos Declaratórios: 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. Sem mais delongas, conforme o que foi narrado pelos próprios 

requerentes/embargantes, através do petitório de ID. 16620522, houve 

equívoco na interposição do presente recurso, uma vez que o documento 

no qual consta o nome dos embargantes não tinha sido juntado aos autos 

quando do requerimento de aditamento, bem como da interposição dos 

aclaratórios. Feitas essas considerações, diante da ausência de vícios 

inerentes ao recurso, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. No 

mais, tendo em vista que os demandantes colacionaram por meio do ID. 

16620902 o 2º Aditivo ao Contrato Social da Sociedade em Conta de 

Participação, onde estão descriminados os nomes dos embargantes 

VINICIUS GATTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ALEXANDRE POZZOBOM 

GRANDO, recebo o aditamento a inicial, o que faço para DETERMINAR a 

inclusão dos mesmos no polo ativo da demanda. Neste interím, DETERMINO 

a correção do valor da causa, para que passe a constar o valor de R$ 

506.280,00 (quinhentos e seis mil duzentos e oitenta reais), valor este 

referente ao valor corrigido no 1º aditamento a inicial, somados ao 

montante devido aos médicos que serão inclusos no polo ativo da 

demanda. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu procurador para 

que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a complementação das 

custas/taxas judiciárias iniciais. Ademais, em virtude da antecipação de 

tutela já deferida nos autos, DETERMINO que sejam estendidos os seus 

efeitos, em virtude da inclusão dos médicos VINICIUS GATTO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO ao polo 

ativo da presente demanda. Sendo assim, proceda-se com o 

ARRESTO/BLOQUEIO complementar do valor de R$ 82.080,00 (oitenta e 

dois mil e oitenta reais), junto ao crédito da empresa ré com o Estado de 

Mato Grosso, valor em tese devido aos autores incluídos no pleito. 

EXPEÇA-SE competente Mandado de Arresto, para a intimação do Estado 

de Mato Grosso, para que deposite nos autos o valor supramencionado, 

consoante ao decisório já proferido ao feito. No mais, considerando que a 

parte requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da 

Correspondência Devolvida (ID.16474544), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 25/02/2019 às 11h30min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. CITE-SE a requerida no 

endereço indicado no petitório de ID. 16518465. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001491-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA EVILASA XIMENES MELO RÉU: PAULO ALVES RIBEIRO Vistos etc. 

Por meio do decisório de ID n. 11508842 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Interposto Recurso de Agravo de 
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Instrumento nº 1001763-12.2018.8.11.0000 em face da decisão que 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita, o E. Tribunal de Justiça de MT 

deu-lhe parcial provimento, sendo deferido o parcelamento das custas 

processuais em seis parcelas. Ao petitório e documentos de Ids. 

12230552 a 12230648 compareceu a requerente comprovando o 

recolhimento da primeira parcela do parcelamento deferido. No movimento 

de ID. 16341617 narra a autora que esta tendo serias dificuldades 

financeiras para adimplir o parcelamento, requerendo a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para cumprir com o pagamento do parcelamento das custas, não o fez, 

apresentando para tanto pedido de reconsideração. Faço consignar ainda 

que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de 

decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto 

ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Neste sentido foi interposto Agravo 

de Intrumento, o qual teve parcial provimento sendo deferido tão somente 

o parcelamento das custas, contudo a demandante não cumpriu com o 

adimplemento do mesmo, tendo efetuado somente o pagamento de 01 

(uma) parcela. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o 

pedido de reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Ante o exposto e diante da 

ausência de previsão legal, REJEITO o pedido de reconsideração. Além 

disso, o entendimento desta corte é firme quanto à desnecessidade de se 

intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - 

PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO 

ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por 

indeferimento da inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por 

ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 
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dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

W. G. N. D. S. L. (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: 1010747-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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: 1009985-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SANTIAGO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001460-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS (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))

 

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: 1034391-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE FARIAS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1020832-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019110-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALEXANDRINA 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))

 

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: 1022567-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENILSON JESUS SANTANA (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 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: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO CASSIANO 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)
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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 

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: 1020569-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003309-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL DOMINGUES MARIANO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SAMUEL DOMINGUES MARIANO, menor 

representado por seu genitor EDUARDO MARIANO DA SILVA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a proporcionalidade do pagamento ante ao dano corporal, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo 

do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

08/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que SAMUEL 

DOMINGUES MARIANO apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; do 

membro inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse 

modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 
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reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento 

administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), como consta ID 11753147, logo faz jus ao valor remanescente de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016010-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LIMA 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))

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012754-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BIANCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que há outro endereço informado a ser diligenciado, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça a ser cumprida no bairro 

Jardim Presidente. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento 

da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, 

no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039391-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizada por supostos 

danos morais sofridos, inclusive e se for o caso, corrigir o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050434 Nr: 46617-87.2015.811.0041

 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: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132, LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - 

OAB:215.351/SP, MICHEL LAURINI RUTSATS - OAB:14.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B/RO, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869021 Nr: 8795-98.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA., SAE 

CONSTRUÇÕES LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALUÍ MANSO EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767442 Nr: 20269-37.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEU BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte embargante para, no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifestar sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1046075 Nr: 44394-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V G TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o resultado da pesquisa INFOJUD fica arquivado em pasta 

própria nos arquivos do Gabinete, devendo o advogado se dirigir à 

secretaria e solicitar referido acesso. Nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para, 

no prazo de 5 dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 13286-08.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idália Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP. DE GESNER L. GAHYA, Inv. Maria 

Antonietta M. Gaya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786376 Nr: 40265-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDO PAVAN, ARGEMIRO PEDRO LANZA, DERLEI 

APARECIDO ISIDORO, ELIFAS ROQUE MAZIERO, JACOB CARLOS 

ROSOLEM, JOSE BARBOSA MOURA, JOSE SURIANO, LOURDES PINHEIRO 

DE SANTANA, MALVINA SOUZA CASAGRANDE, OSWALDO BURGOS 

EIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre o 

acórdão, de fls. 824/825, que julgou o AI n. 9563/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165443 Nr: 38111-88.2016.811.0041

 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: HEBERT GARCIA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Código 1165443

Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

interpostos (fls. 114/118), intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

 Após, vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso 

para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031617-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031617-25.2018 Visto. Verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada (Id.16185319), entretanto deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar defesa (Id.16707296), assim, decreto sua REVELIA, 

aplicando seus efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. No mais, o autor 

noticia que houve a desocupação do imóvel sem a entrega as chaves, 

assim expeça-se mandado de constatação para averiguar o abandono do 

imóvel, caso positivo, nos termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o 

pedido de imissão na posse, Id. 16615549, em favor da parte autora, 

sobre o imóvel descrito na inicial. Encaminhe-se o mandado para o oficial 

de justiça plantonista, para cumprimento com urgência. Determino, ainda 

que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a respeito do 

estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, deverão estes, 

serem depositados nas mãos do requerente, que não poderá se desfazer 

dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, sob pena de ser 

responsabilizado civilmente. Após, Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificar 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) Indicar que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022138-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTINES SENGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022138-42.2018 Vistos. Indefiro o pedido de redesignação de 

audiência marcada para o dia 10.12.2018 (id 15971307), vez que o 

advogado constituído pelo autor possui poderes para transigir e realizar 

acordo conforme procuração de Id9052079. No mais, aguarde-se a 

audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033148-49.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE OAB - SP131118 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033148-49.2018.8.11.0041. Devidamente 

cumprido o ato deprecado, devolva-se a carta precatória ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens de estilo. CUIABÁ, 27 de novembro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018992-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BATISTA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS CANHETE ANTUNES OAB - MS11331 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1018992-27.2016.8.11.0041. Defiro o prazo de 10 (dez) dias 

para a juntada do documento supracitado. Saem as partes intimadas para 

manifestarem sobre ofício de Id 15697889, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o retorno das cartas precatórias de Ids 16471698 e 16615139, 

intime-se as partes para a apresentação das razões finais, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação 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)

 

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 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1030676-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO(A))

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030676-12.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro a realização da perícia conforme requerida pelo perito nomeado. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local indicado pelo 

perito, conforme manifestação no Id nº 16693127. Aguarde-se a 

realização da perícia e o integral cumprimento da decisão de Id nº 

14520907 e, após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975849 Nr: 12073-73.2015.811.0041

 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: FABIO DE OLIVEIRA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003383 Nr: 24888-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA ALEXANDRINA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- OAB:19194 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução de AR juntado 

aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997999 Nr: 22603-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SEBASTIAO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA, LOACI 

MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7.976/MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Vinícius Falcão de Arruda 

- OAB/MT 14.613 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.191, uma vez que a mesma não 

foi publicada para o patrono correto do requerente, assim faço o cadastro 

do mesmo e encaminho a republicação:"Vistos, etc. Considerando a 

ausência da parte autora, esta audiência restou prejudicada. Outrossim, 

considerando a manifestação do requerido, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse ou não no prosseguimento do presente feito. Após, 

decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

análise. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001167-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDA FESTA AVALLONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001167-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower (CNPJ nº 02.663.681/0001-01) 

em desfavor de Ida Festa Avallone (CPF nº 208.415.401-44). Defiro o 

pedido de ID nº 15950219 determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 7.614,76 (sete mil seiscentos e quatorze reais e setenta e seis 

centavos) das contas bancárias da parte executada Ida Festa Avallone 

(CPF nº 208.415.401-44) para que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no ID nº 15950234, 

tornando o valor indisponível. Com a resposta positiva do bloqueio, 

intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos 

ativos financeiros. Independente do resultado do bloqueio intime-se o 

advogado da parte exequente para dar andamento ao feito, bem como 

acostar aos autos procuração com poderes específicos para o 

levantamento dos valores, requerendo o que de direto, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021806-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME (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, 29 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.: 848470 Nr: 51814-91.2013.811.0041

 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): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.89/70, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249015 Nr: 16399-91.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, MARIA DA 

SILVA GRANDO

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

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

OAB:9229/MT, Amanda Bárbara de Oliveira Sodré - OAB:13333/O, 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, DAIANE EVELLYN 

CAMILO CAMPO - OAB:11.600, ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:7700-E, ÉRIKA BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6.550-B/MT, RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/MT, 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 482, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do pleito contido na fls. 482 §§ 2° e 3°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806337 Nr: 12808-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, 

EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça 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 Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 
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dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79223 Nr: 1742-33.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SGUAREZI & CIA LTDA, CLÓVIS 

SGUAREZI, DILLA MARIA SGUAREZZI, ANTONIO ADELENO DALL BELLO, 

ROSANI SGUAREZZI MUSSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca de seu pedido de desarquivamento, 

sob pena de retorno dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1175221 Nr: 42171-07.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANDRADE -ME, RAUL ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte Embargante para manifestar-se de fls. 15/28, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS 1010239-47.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA 

VEICULOS EIRELI – ME, THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES, E 

WANESSA SOTOSKI LOPES.

CITANDO: WANESSA SOTOSKI LOPES, CPF: 030.950.821-50

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 46.106,52

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 46.106,52. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 26 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1031166-34.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

PARTE RÉ: NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA

CITANDO(A, S): NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA, 

CPF: 738.086.521-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 21.292,13

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial, abaixo lançado, para querendo respondê-la no prazo legal, 

bem como sua INTIMAÇÃO acerca da Busca e Apreensão do veículo 

objeto da ação efetivada nos presentes autos.

ADVERTÊNCIAS: a) PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, 

consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio da parte autora. c) PRAZO: O prazo para responder é de 15 

(quinze) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital. d) Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, 

como verdadeiros, os fatos alegados na peça vestibular.

DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se e intime-se da apreensão por edital pelo 

prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, 

também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação 

de Curador Especial. Cumpra-se.

Eu, digitei.Cuiabá - MT, 26 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1027914-23.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR E DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA

CITANDO(A,S): AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ nº 

01.578.065/0001-81,DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR – CPF: 

007.989.121-70 E DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 099.415.331-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/09/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 402.737,34

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 149.968,19. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 
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de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1017632-86.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

UNIÃO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, JOSE FERMINO 

DE JESUS, CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS e PAULO CEZAR DE 

ARAUJO.

CITANDO: CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO – CPF: 

884.562.691-15, JOSE FERMINO DE JESUS – CPF: 207.048.101-82 e 

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS – CPF: 284.331.571-91 e 

PAULO CEZAR DE ARAUJO – CPF: 328.337.091-53

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 56.524,78

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1023386-09.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA

REQUERIDO(A,S): UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA E LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ

CITANDO(A,S): UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP – CNPJ: 

12.582.111/0001-32, LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA – CPF: 

872.830.342-34 E LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ – CPF: 

702.692.201-78

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/07/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 63.052,51

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 63.052,51. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1023401-75.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): RONALDO SOUSA DA SILVA.

CITANDO(A,S): RONALDO SOUSA DA SILVA, CPF: 026.983.331-54.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/07/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.829,58

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 14.829,58. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

 

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16587-35.2016.811.0041 – CÓDIGO 1114767

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

PARTE REQUERIDA: NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

INTIMANDO(A, S): Carlos Roberto Silva Batista, Cpf: 09823921687; Nova 

Aliança Comércio de Grãos Ltda, CNPJ: 14693850000127, Inscrição 

Estadual: 13440407-6

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, digitei.Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 58764-82.2014.811.0041 – CÓDIGO 947368

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): JC MILANI - MADEREIRA e VILMAR ALVES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Jc Milani - Madereira, CNPJ: 13654624000174

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 99 de 404



VALOR DO DÉBITO: R$ 105.166,51

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de que foi PENHORADO o bem imóvel descrito 

e caracterizado no item seguinte deste edital, de propriedade do 

executado Vilmar Alves da Silva, bem como da AVALIAÇÃO do referido 

imóvel em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

BEM PENHORADO: Um imóvel, Lote Nº 11, Quadra 34, com área de 211,45 

m², do loteamento Jardim Leblon, Cuiabá-MT, matriculado sob o nº 30.323, 

livro nº 2, folha 80 – registro geral, no Cartório Sexto Ofício de Registro de 

Imóveis de Cuiabá-MT, avaliado em R$ 60.000,00.Eu, digitei.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033797-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

NEIDE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023841-71.2018.8.11.0041

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:

TANIA REGINA FARIA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

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:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE AQUINO - ME (RÉU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (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:

ARENIL PINHEIRO SA (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre postulação dos autos 
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e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022845-73.2018.8.11.0041

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:

ODENIL SANT ANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026220-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora indicar conta bancária para expedição do alvará, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido do autor é repetido e já analisado nos autos. Assim, 

deverá manifestar no prazo legal, sob pena de extinção como já posto nos 

autos. Em seguida, certifique-se a intimação do autor por carta e seu 

advogado. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012930-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES BEATO (EXECUTADO)

V. F. BEATO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Já foi efetivada a consulta bacenjud sem sucesso na 

satisfação da obrigação. Assim, não havendo cumprimento do acordo, 

deverá o autor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pe4squisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, intime-se o autor para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para proceder a citação da parte requerida 

no prazo legal e após, analisarei pedido de pesquisas de bens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023587-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA CAROLINA COIADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e após, analisarei pedido de pesquisas de bens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038860-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031098-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para depositar diligência para cumprir o 

mandado de restituição, no prazo legal, sob pena de bloquear valor do 

bem conforme tabela Fipe. Efetivado o ato, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de execução não possui via de atração como 

pretende a parte executada, ainda mais quando não resta patente que na 

ação indicada está discutindo o processo aqui executado. Portanto, 

prejudicada está sua pretensão em reconhecer a conexão. Intime-se o 

autor para dar prosseguimento ao feito no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.11.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para manifestar sobre impugnação do 

cálculo efetivado pela autora e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

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:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As informações do Infojud estão amparadas pelo sigilo, caso o 

advogado habilitado nos autos não consiga acesso a informação, deverá 

procurar a TI do E. TJMT, para solucionar a questão. Por tratar de 

processo virtual e as informações estarem disponível de visualização aos 

habilitados, inviável impressão. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis e 

penhora no prazo legal, como postulado nos autos. Após, diga o credor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (RÉU)
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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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041210-78.2018.8.11.0041

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:

DALMIR BERTHOLDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para acostar nos autos no prazo legal, a 

inicial protocolada com indicação do número da ação, para averiguar a 

correspondência com número ditado na decisão, bem como, extrato do 

feito. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036748-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se impossibilidade de chamar o 

processo à ordem, considerando que já ocorreu pronunciamento judicial 

com trânsito em julgado - ID n. 12661424, estando o processo na fase de 

cumprimento de sentença, aguardando manifestação do credor. Assim, 

declaro nulidade dos atos processuais a partir do ID n. 14099100, 

devendo ser excluídas as peças juntadas pelas partes divergentes da 

execução de sentença. Não havendo impulsionamento do cumprimento da 

sentença no prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013749-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1041276-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG S/A (RÉU)

ITAÚ UNIBANCO S.A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041240-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006399-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI OAB - SP166110 (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009210-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006216-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093588 Nr: 7768-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO C BARBOSA & LTDA - ME, 

GIULIANO CORREA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Fica a parte exequente intimada para se manifestar se houve 

cumprimento do acordo anunciado às fls. 99/100 dos autos, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893852 Nr: 25806-43.2014.811.0041

 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): FERRO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

JAIME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Fica a parte autora intimada para se manifestar sobre a petição de fls. 

188/217, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947368 Nr: 58764-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Jc Milani - Madereira, CNPJ: 

13654624000174

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947368 Nr: 58764-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785635 Nr: 39504-87.2012.811.0041

 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: KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, 

inscrito na OAB n° 13245-A, manifestar sobre o desarquivamento destes 

autos, no prazo legal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024670-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEA CAROLINA BOZZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030954-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA LUZIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007281-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial para constar no polo passivo 

também o avalista do título executado. Proceda-se as anotações 

necessárias. Após, intime-se o autor para providenciar a citação nos 

termos do despacho inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041240-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29.11.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1041276-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco BMG S/A (RÉU)

ITAÚ UNIBANCO S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041319-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON CONCEICAO MENDES (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, 
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até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036144-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036620-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da parte autora com os termos da impugnação, 

homologo a adequação do contrato constante do id n. 16115417 para 

surtir seus efeitos legais. Reconheço ainda como excesso de execução o 

valor de R$ 731,16. Expeça-se alvarácomo já determinado no ID 

16247577, nada mais havendo a ser reclamado nos autos. Faculto as 

partes extração de cópias dos autos e após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1038109-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Rafael Lucas Uliwiak, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com o presente Pedido de Produção Antecipada de Provas c/c 

Pedido Liminar contra Banco Bmg S/A. Alegou em síntese que efetivou um 

empréstimo junto ao banco réu, efetuando em junho/2016, via telefone no 

valor de R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) e em 

março/2017 no valor de R$ 2.273,00 (dois mil, duzentos e setenta e três 

reais), totalizam um montante de R$ 4.831,00 (quatro mil, oitocentos e trinta 

e um reais) conforme os extratos bancários de ids. 11199969 / 11200028 

e apesar de ter o cartão de crédito nunca utilizou. Aduziu que já efetuou o 

pagamento no importe de R$ 3.779,11 (três mil, setecentos e setenta e 

nove reais e onze centavos) via desconto em folha de pagamento, 

entretanto, o requerido se negou a fornecer o valor discriminado e ainda 

devido, razão pela qual, requer que a parte requerida exiba todos os 

contratos de financiamento, consignados, empréstimos e cartão de crédito 

relativo às cobranças efetuadas, bem como extrato da dívida que por 

ventura tenha em nome do autor, sob pena de multa diária. Enfatizou seu 

direito, aduzindo sobre o cabimento da ação de exibição de documentos e 

a legitimidade ativa da autora. Rogou pela procedência da ação, com a 

concessão da liminar. Postulou pela gratuidade de justiça. Juntou 

documentos nos ids. Núm. 11199982 - Pág. 1 / Núm. 11200250 - Pág. 4. A 

liminar foi deferida, sendo determinado a exibição de documentos 

especificados na inicial em 5 dias, sob pena de multa diária, nos termos da 

decisão de id. 11201075. Em resposta, a exordial (id. 14680034), o 

requerido enfatizou que a parte autora recebeu uma via do instrumento 

particular celebrado entre as partes, razão pela qual, se faz 

desnecessária exibição de documentos, haja vista que nunca houve 

solicitação em aberto no sistema do banco nesse sentido. Rogou pela total 

improcedência da ação. Impugnou toda a documentação acostada pela 

parte autora. Juntou documentos nos ids. Núm. 14680055 - Pág. 1 / Núm. 

14680076 - Pág. 3. Ao id. 14831051, a parte autora apresentou réplica à 

contestação, ratificando a tese inicial. Aduziu sobre as alegações 

infundadas do requerido quanto ao reestabelecimento da realidade fática, 

bem como impugnou todos os documentos acostados. Requereu o 

julgamento antecipado da lide com a procedência da ação. A parte 

requerida postulou no id. 14942809, pela juntada de documento de id. 

14942835. A parte requerente, por sua vez, manifestou no id. 15124091, 

aduzindo que o documento juntado pelo requerido (id. 14942835) não 

atende aos pedidos constantes na inicial, bem como asseverou sobre a 

intempestividade do mesmo. Vieram-me conclusos os autos para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Pedido de 

Produção Antecipada de Provas c/c Pedido Liminar contra Banco Bmg 

S/A. Alegou em síntese que requereu o cartão de crédito e débito Bmg 

Card Mastescard de n.º 5313.0745.2216.7114) junto ao banco réu, 

efetuando em junho/2016 um empréstimo via telefone no valor de R$ 

2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) e em março/2017 

no valor de R$ 2.273,00 (dois mil, duzentos e setenta e três reais), 

totalizam um montante de R$ 4.831,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e um 

reais). Pretende a parte requerente com a presente ação à exibição de 

contratos e documentos que originaram os descontos e os comprovantes 

de pagamentos pelo autor. Postulou pela gratuidade de justiça. O requerido 

enfatizou que a parte autora recebeu uma via do instrumento particular 

celebrado entre as partes, razão pela qual se faz desnecessária exibição 

de documentos, haja vista que nunca houve solicitação em aberto no 

sistema do banco nesse sentido. Em matéria de fundo, verifica-se que a 

parte autora na sua inicial pretende a exibição de todos os contratos de 

financiamento, consignados, empréstimos e cartão de crédito relativo às 

cobranças efetuadas, bem como extrato da dívida que por ventura tenha 

em seu nome. É temerário acreditar que não houve resistência para 

apresentação dos documentos pleiteados, pois sequer o requerido 

cumpre ordem judicial, considerando que apenas apresentou o documento 

de id. 14942835. Este insuficiente com relação ao pedido, inclusive 

rebatido pela própria parte autora. Observa-se pelo documento juntado, 

que este não é suficiente para satisfação da pretensão da autora, haja 

vista que o réu não apresentou os contratos de financiamento, 

consignados, empréstimos, cartão de crédito relativo às cobranças 

efetuadas e extrato da dívida, limitando-se apenas ao termo de adesão. 

Resta evidente o direito da parte autora na postulação da apresentação 
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dos referidos documentos, para conhecimento e informação acerca dos 

créditos pendentes. Para eximir da responsabilidade o requerido deveria 

comprovar que forneceu as cópias dos documentos, quando da 

pactuação, mas nada provou. Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele 

que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, 

como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a 

devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão 

vejamos: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR 

CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a 

documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de 

documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por conta de quem 

detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª 

Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”. Conforme exposto 

alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do 

requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência. 

Até porque, não acostou nos autos todos os documentos postulados na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos 

Julgo Por Resolução de Mérito o presente Pedido de Produção Antecipada 

de Provas c/c Pedido Liminar, com fundamento no que dispõe os artigos 

485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO 

o pedido inicial, tornando em definitivo a liminar concedida, no sentido de 

determinar ao banco requerido que exiba os documentos elencados na 

exordial, no prazo de vinte dias, sob pena de busca e apreensão e tornar 

indiscutíveis os fatos que os documentos provariam. Expeça-se o 

necessário. Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada sendo 

requerido arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.11.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022395-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022395-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: RICARDO 

AUGUSTO DE ARRUDA Vistos. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face de 

RICARDO AUGUSTO DE ARRUDA, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do artigo 921, I, 

do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a transação 

celebrada entre as partes (ID. 15159788), através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, 

deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção 

pelo cumprimento da obrigação, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção da quitação da obrigação e consequente extinção do feito. 

Custas e honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022482-86.2018.8.11.0041

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:

EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022482-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDUARDO 

RODRIGUES DA CRUZ Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., propôs a presente Ação Busca e Apreensão em 

face de EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ, em que fora determinada a 

emenda a inicial acerca da apresentação contrato de alienação fiduciária 

devidamente assinado pelo devedor, (ID. 14333460), sob pena de 

extinção. Contudo, deixou de atender as determinações, conforme relato 

em certidão (ID. 15782115). É o breve relatório. Fundamento e Decido. O 

Autor ajuizou a presente ação ordinária de natureza tipicamente busca e 

apreensão. Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada 

a emenda à inicial, sob pena de extinção para que o Autor anexasse aos 

autos contrato de alienação fiduciária devidamente anuído pelo devedor, 

indispensáveis a propositura da ação. Entretanto, manteve-se inerte. Pois 

bem. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 320, que “a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo 

Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, determinada a 

emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. Portanto, o não 

atendimento do Autor à emenda á inicial, sua inépcia é clarividente neste 

caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a verificação do 

direito perquirido nos autos, ante a ausência de documentos legíveis 

imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de não ter sido 

atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, por 

consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022319-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BIELA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022319-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NELSON BIELA DA SILVA Vistos. AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A propôs a presente Ação Busca e 

Apreensão em face de NELSON BIELA DA SILVA, em que fora 

determinada a emenda a inicial acerca da apresentação contrato de 

alienação fiduciária ilegível (ID. 14328489), sob pena de extinção. Contudo, 

deixou de atender as determinações, conforme relato em certidão (ID. 

15350131). É o breve relatório. Fundamento e Decido. O Autor ajuizou a 

presente ação ordinária de natureza tipicamente busca e apreensão. 

Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a emenda à 

inicial, sob pena de extinção para que o Autor anexasse aos autos 

contrato de alienação fiduciária legível à propositura da presente ação. 

Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 320, que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único 

do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento 

desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a 

diligência. Portanto, o não atendimento do Autor à emenda á inicial, sua 

inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta 

impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência 

de documentos legíveis imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em 

razão de não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, 

acarreta, por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027474-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARCOS RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027474-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LUCAS MARCOS 

RIBEIRO DE ARRUDA RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA Vistos. LUCAS MARCOS 

RIBEIRO DE ARRUDA propôs a presente Ação Revisional de Contrato de 

Consórcio c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral em face de 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., em que fora determinada a emenda a inicial para que 

o Autor recolha as custas e taxas judiciais, assim como, indique o valor 

controverso e incontroverso de cada contrato, (ID. 12120810), sob pena 

de extinção. Contudo, deixou de atender as determinações, conforme 

relato em certidão (ID. 15840513). É o breve relatório. Fundamento e 

Decido. O Autor ajuizou a presente ação ordinária de natureza tipicamente 

revisional de contrato. Conforme se verifica, para análise do pleito, fora 

determinada a emenda à inicial, sob pena de extinção para que o Autor 

indique o valor controverso e incontroverso de cada contrato, 

indispensáveis a propositura da ação. Entretanto, manteve-se inerte. Pois 

bem. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 320, que “a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo 

Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, determinada a 

emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. Portanto, o não 

atendimento do Autor à emenda á inicial, sua inépcia é clarividente neste 

caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a verificação do 

direito perquirido nos autos, ante a ausência de documentos legíveis 

imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de não ter sido 

atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, por 

consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 
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atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020167-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020167-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MANOELINA ALVES 

DA CRUZ RÉU: ITAU UNIBANCO S/A, SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

MANOELINA ALVES DA CRUZ propôs a presente AÇÃO DE REVISIONAL 

DE CONTRATO C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de ITAÚ UNIBANCO 

S/A e OUTRO, em que fora determinada a emenda a inicial para que 

apresente o contrato a ser revisionado, indique o valor controverso e 

incontroverso do contrato que pretende revisionar, (ID. 14060040), sob 

pena de extinção. Contudo, deixou de atender as determinações, 

conforme relato em certidão (ID. 15052660). É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. A Autora ajuizou a presente ação ordinária de 

natureza tipicamente revisional. Conforme se verifica, para análise do 

pleito, fora determinada a emenda à inicial, sob pena de extinção para que 

a Autora anexasse aos autos documentos inerentes à propositura da 

presente ação. Entretanto, manteve-se inerte. Pois bem. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu artigo 320, que “a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” E no 

Parágrafo Único do artigo, 321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de 

indeferimento desta, caso, determinada a emenda neste sentido, o Autor 

não cumpra a diligência. Portanto, o não atendimento da Autora à emenda 

á inicial, sua inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis 

que resta impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a 

ausência de documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em 

razão de não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, 

acarreta, por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente aos documentos legíveis, tem-se, às claras, o não 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 320, do CPC, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, JULGO EXTINTO 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do artigo 321, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010902-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYANE DE BARROS REGUERO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010902-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TAYANE DE BARROS 

REGUERO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação 

fiduciária movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em face de TAYANE DE BARROS 

REGUERO, 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. 8282271), 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. 15111461). 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 TAYANE DE BARROS REGUERO 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. 5917012 - 07/0/2017) 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, 3 de outubro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016611-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO PADILHA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016611-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO PAULO PADILHA NOGUEIRA 

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. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014067-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

JULIANA DUARTE PAVAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014067-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME, 

FABRICIO ANDRE BAY, JULIANA DUARTE PAVAN Vistos. Intime-se com 

urgência o Autor através de seu patrono para manifestar acerca da 

certidão negativa do segundo veiculo placa HTJ 5121 objeto da lide (ID. 

14296073), no prazo legal, após, promovam-se os atos subsequentes por 

impulso. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Intime-se. Cuiabá/MT, 4 de 

outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024372-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024372-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança, intentada por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor de 

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES. Partes devidamente 

identificadas e qualificadas nos autos. Alega o Autor que é credor do 

Requerido pelo valor devidamente atualizado de R$ 58.935,67 (cinquenta e 

oito mil novecentos trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), 

oriundo de Contrato de Cartão de Crédito sob n.º 4066 XXXX XXXX 2847 

(VISA). Alega ainda, que o Requerido utilizou os créditos, porém, deixou 

de adimplir os pagamentos estipulados do contrato pactuado, sendo 

assim, pleiteia com a presente demanda o recebimento dos valores 

relativos ao descrito na exordial, acrescidos de juros e correção 

monetária, além da condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios. Juntou documentos inerentes ao feito. Em decisão 

interlocutória (ID. 9337954), foi ordenada a citação da parte Requerida 

para apresentar defesa no prazo legal. Devidamente citado o Requerido 

(ID. 11906503), deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para 

defesa, conforme relato em certidão (ID. 15860479), presumindo como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial, nos termos do art. 344, do 

CPC. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos dos incisos I e II, do art. 355, do 

CPC, pois as questões trazidas à baila se resumem, em geral, a matéria de 

direito. No mais, a prova documental já é suficiente para o desiderato do 

feito, razão por que tenho como desnecessária maior dilação probatória 

ou testemunhal, admitindo pronta solução. Com efeito, o cotejo dos autos 

revela que o Requerido regularmente citado, não apresentou defesa 

contestatória, mesmo devidamente advertido das penalidades, incorrendo 

em revelia de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos 

fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Segundo 

leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, 

torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o 

pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, 

dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 

333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367). No particular, confira-se a jurisprudência: “A falta de contestação 

faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate 

de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o 

disposto no art. 319, do CPC” (STJ, 3ª, turma, RESP 8.392-MT, REL. MIN. 

EDUARDO RIBEIRO). “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, 

como esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, 

apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 

do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre 

convencimento” (RF 293/244). “A presunção de veracidade dos fatos 
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alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). (negritei) 

Sopesadas as postulações do Autor, não se tem por desnecessária a 

instrução processual, entretanto o Réu mesmo devidamente citado quedou 

silente, devendo o feito ser apreciado consoante às provas 

pré-constituídas constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente do Requerido. 

Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, ajuizou sua 

pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu, esta advertido das 

consequências da falta de defesa, assumiu os riscos e nada arguiu em 

sua defesa, referendando com isso, nos moldes da lei processual, a 

veracidade dos fatos contra si articulados. No caso vertente, os efeitos 

da revelia, aliados aos documentos apresentados na peça de ingresso, 

fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados na exordial. A dívida 

está perfeitamente comprovada, com “quantum” delimitado e insuscetível 

de qualquer objeção, até porque o Réu não contestou o pedido, onde 

poderia a luz do artigo 373, II, do CPC, se defender e fazer prova com o 

intuito de desconstituir a pretensão do Autor. Nesta trilha, a existência e 

origem do débito estão perfeitamente comprovadas (ID. 9337384), onde o 

Requerido instado a manifestar não fez objeção quanto ao débito, 

permanecendo silente. O Autor comprovou documentalmente não apenas 

a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem válida e 

lícita, mas também a certeza do “quantum” financeiro devido, e bem assim 

com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, devendo o 

Requerido, portanto, satisfazer o débito que não fez questão de contestar. 

Nesta toada, a pretensão do Autor, portanto, está firmemente amparada 

pelas normas e princípios da legislação civil e comercial de regência da 

matéria, sendo de rigor a procedência do pedido. Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, acolho as razões e fundamentos contidos na peça 

inicial (ID. 9337359), para JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados 

na exordial, e por consequência, CONDENAR o Requerido EVERTON DE 

MOURA ALVES RODRIGUES ao pagamento do valor de R$ 58.935,67 

(cinquenta e oito mil novecentos trinta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros contratuais de 1% 

ao mês, sem capitalização, a partir dos vencimentos dos débitos, e em 

consequência resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC. CONDENO ainda, o Requerido EVERTON DE MOURA ALVES 

RODRIGUES, ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, que fixo em valor correspondente a 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a 

IV, do CPC. Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, 

após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha 

demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do 

artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034996-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZEMAR CLEMENTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034996-08.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOZEMAR 

CLEMENTE DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com alienação fiduciária movida por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, em face de 

JOZEMAR CLEMENTE DE ALMEIDA, ambos identificados e qualificados na 

petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia. O Requerido foi citado e 

o veículo foi apreendido (ID. 11597742), 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. 15923081). 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 o Requerido JOZEMAR 

CLEMENTE DE ALMEIDA 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. 10739299 - 17/11/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033974-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE BRITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420409 Nr: 6329-73.2010.811.0041

 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: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA C. DE BARROS 

MONTEIRO KIRST - OAB:10.010, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por FREDERICO CARLOS 

SOARES CAMPOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 373/374 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta 

vinculada a estes autos em favor do requerido, conforme solicitado a 

fl.373.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 12125-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO CLAUDIO 

MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA, FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, SALDINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre a 

complementação do laudo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945251 Nr: 57543-64.2014.811.0041

 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): EMERSON THIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl.81), 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 oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 9 de novembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1057961 Nr: 50027-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL ARAUJO PEREIRA, 

HERYS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 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. 72). Promovida intimação 

pessoal por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls.74, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.167).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875359 Nr: 13674-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-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. 79). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 80/81, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.78).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100812 Nr: 10900-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 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. 63). Promovida sua 
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intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 64/65, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.62).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 899631 Nr: 29537-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR COSTA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-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. 62). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 63/64, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.58).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809481 Nr: 15965-58.2013.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100

 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. 58). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 59/60, 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.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 25 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047445 Nr: 45134-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANI ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO insurgiu contra a incidência 

dos juros moratórios contido na sentença, aduzindo que a incidência deve 

se dar a partir do ajuizamento da ação e não da citação, requerendo, 

assim, a eliminação da alegada contradição.

 Tempestivos (fl. 133) recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são 

cabíveis contra qualquer decisão judicial que se pretenda esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir 

erro material.

A contradição que autoriza a impugnação por embargos de declaração é o 

decorrente entre a fundamentação e a conclusão da sentença, o que não 

é o caso em questão, posto que a irresignação se dá em face da não 

concordância do embargante/autor com a data de incidência dos juros 

moratórios fixados na sentença, o que não é possível por esta via.

Com essas considerações, nos termos do art. 1.022 do CPC, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, por não 

vislumbrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum 

embargado.

 INTIME-SE o embargante da presente decisão.

Após, cumpra-se conforme determinado no último parágrafo da sentença 

de fls. 111/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1254761 Nr: 22608-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA TOMAZ MENDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MALAQUIAS MENDES, SICCOB 

COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFECÇOES 

DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto por ROMILDA TOMAZ 

MENDES em face de penhora de dinheiro realizada nos autos de execução 

em apenso, cód. 724446, via sistema Bancejud.

Indeferida a justiça gratuita pleiteada (fls. 19/20) e realizada a intimação da 

embargante para o recolhimento das custas e taxas judiciais (fl. 30), não 

fez, conforme certidão de fl. 31, não restando outra alternativa senão o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ausente honorários, pois sequer estabilizada a demanda.

Transitado em julgado, arquive-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868091 Nr: 8027-75.2014.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PAULO DA SILVA, HELTON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.108, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455369 Nr: 26574-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE SOUZA DO COUTO

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 76/80) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fl. 73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716038 Nr: 10157-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, 

JOSÉ EZEQUIEL DE FARIA, SIDNEI ARAUJO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA 

- OAB:17636

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Jet Serviços Automotivos e Outro (s), em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 110/111 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716038 Nr: 10157-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, 

JOSÉ EZEQUIEL DE FARIA, SIDNEI ARAUJO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA 

- OAB:17636

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do devedor/executado, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, nos termos 

do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito indicado pelo 

exequente à fl. 104verso.

 2. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do 

CPC).

 3. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033821-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032803-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032806-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014749-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AYOUB MALOUF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038210-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023877-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023877-16.2018.8.11.0041. Vistos etc Em cumprimento à 

decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça no recurso de agravo de 

instrumento de nº 1009189.75.2018.8.11.0000, proceda-se à imediata 

expedição de mandado para busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente. Se necessário, cumpra-se o mandado pelo Oficial de 

Justiça plantonista. Intime-se o requerente para efetuar o depósito da 

diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça ou fornecer os meios 

necessários ao cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 29 de novembro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032735-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026745-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FREIRE DE SOUZA (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: 1028724-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MALDONADO MALINOSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028987-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (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: 1002024-48.2018.8.11.0041

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:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, 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; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004579-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011360-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE DE GOES AMARAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 9530-20.2003.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

23/10/2018) requer de dilação de prazo ( 20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828096 Nr: 33953-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE CINARA TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que consta nos autos a certidão de trânsito em julgado da 

sentença proferida SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, bem como consta a 

determinação para expedição de alvará em favor da parte requerente, não 

há nestes autos o que falar em cessão de crédito consoante petição 

acostada pela parte requerida as fls 51/81, desta feita impulsiono os 

presentes autos para INTIMAR a parte REQUERENTE para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778370 Nr: 31772-55.2012.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, LUIZ HENRIQUE REIS SILVA - OAB:15772, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734140 Nr: 30418-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 95, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112920 Nr: 15899-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE MOTA TODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709426 Nr: 2306-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. UBIRAJARA ARRUDA ME, JONAS 

UBIRAJARA DE ARRUDA, JOSÉ UBIRAJARA DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

obediência ao princípio do contraditório, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos quanto 

a petição e documentos da parte requerida 97/115, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796623 Nr: 2978-87.2013.811.0041

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IABAÑEZ, OAB/MT 22.131-A a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91431 Nr: 8473-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORTÉA CONSTRUÇÕES LTDA., HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA MONTEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALGARANHÃES 

ANTUNES - OAB:6438 MS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389369 Nr: 24967-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BUENO GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409472 Nr: 872-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453633 Nr: 25358-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKIRIA DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO CANAL - 

OAB:167.974/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788922 Nr: 42916-26.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834881 Nr: 40155-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859206 Nr: 1090-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO GOMES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058274 Nr: 50169-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117654 Nr: 17776-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 
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com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122462 Nr: 19840-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772225 Nr: 25324-66.2012.811.0041

 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: SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerido do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454714 Nr: 26158-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 229/230 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 17430-88.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO FREITAS, 

SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182.369/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:3845/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista a juntada de procuração constituindo novo procurador 

para a parte autora impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos requerendo o que de direito, 

sob pena de desinteresse no prossegimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755754 Nr: 7806-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DA S BARROS COM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

face a citação da parte autora ter sido realizada via Edital no processo de 

conhecimento , bem como a intimação da sentença também via Edital e nos 

termos do art.513 IV do CPC, tendo em vista ainda não ter sido criada a 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça nos termos do 

art.257, II do NCPC, cumprindo determinação do MM Juiz , nos termos da 

Ordem de Serviço 03/2016, impulsiono os autos para intimar a autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara 

Esp. Em Direito Bancário a fim de retirar o edital expedido e comprovar nos 

autos a devida publicação em jornal local de ampla circulação. É o que me 

cumpre impulsionar

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014860-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SANTOS CARVALHO (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 DO EDITAL: 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. 1014860-87.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $622.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: IONETE 

DORCELINA DOS SANTOS POLO PASSIVO: RENATA SANTOS 

CARVALHO 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 Ionete Dorcelina dos Santos, em face 

de Renata Santos Carvalho, devidamente qualificados nos autos. Consta 

dos autos que, a curatelanda, sua filha, apresenta tetraparesia e síndrome 

convulsiva – CID10 G80 e G40.5, além de não possui controle 

esfincteriano, o que a impede do exercício dos atos da vida civil, por si 

mesma, conforme atesta o lado médico acostado ao id. 7090009. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 7245588, 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, por meio de sua curadora provisória, conforme 

certificado no id. 8076754, pois constatou-se que a mesma não possuía 

condições para o ato. A informação acerca da inexistência de benefício 
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recebido pela curatelanda consta do id. 9249806. Relatório de estudo 

social consta do id. 9716069. Contestação por negativa geral consta do id. 

11117146. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da curatelanda, consta 

do id. 14673159. 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, não é capaz de praticar, 

por si só, os atos da vida civil, já que é completamente dependente de 

terceiro, não verbaliza e não tem controle esfincteriano. A fim de 

corroborar os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se 

constatou que a deficiência da curatelanda, impõe cuidados e 

acompanhamento constantes, recebendo da autora todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar e uma vida confortável no seio familiar. 

Nesse cenário, a curatela é medida necessária neste momento da vida da 

curatelanda, à considerar, inclusive, o falecimento do genitor, que impõe 

sua representação para fins de inventário, 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 RENATA 

SANTOS CARVALHO, nomeando como sua curadora IONETE DORCELINA 

DOS SANTOS, 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, 29 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017855-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRINDADE (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 DO EDITAL: 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. 1017855-73.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $3,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: CLARA MARIA DA CUNHA POLO PASSIVO: BRUNO TRINDADE 

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 Clara Maria da Cunha Santos, em face de Bruno 

Cunha Trindade, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, o curatelando sofreu um grave acidente de trânsito, em 04/06/2017, e 

foi internado da Unidade de Tratamento Intensivo do Pronto Socorro de 

Cuiabá, o que o torna fisicamente impossibilitado ao exercício dos atos da 

vida civil, ao menos momentaneamente, conforme atesta o laudo médico 

de id. 8055739. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 8066484, 

que deferiu a gratuidade processual, nomeou a autora curadora provisória 

do curatelando, determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS, 

para informação quanto à eventual auxílio previdenciário percebido e a 

realização de estudo social. A citação do curatelando não foi possível, em 

razão de sua internação em UTI, o que culminou em sua citação, por meio 

de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 9369194 e 

12164234. Relatório de estudo social consta do id. 10091812. Consta do 

id. 10171227 informação quanto à inexistência de benefício previdenciário 

em nome do curatelando. Contestação por negativa geral consta do id. 

13493191. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do curatelando, os 

termos constantes do id. 15175880. 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 e o boletim de ocorrências policial, demonstram que o 

curatelando sofreu um grave acidente automobilístico, causando-lhe 

trauma craniano. A fim de corroborar os fatos, foi realizado estudo social, 

por meio do qual se constatou que o curatelando, após o acidente, 

apresenta sequela neurológica, em decorrência da qual, apresenta os 

braços e pernas atrofiados, o que lhe impõe cuidados e acompanhamento 
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constantes, inclusive, no que tange à higiene pessoal, recebendo da 

autora todos os cuidados necessários. Nesse cenário, a curatela é 

medida necessária neste momento da vida do curatelando, 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 

BRUNO CUNHA TRINDADE, nomeando como sua curadora CLARA MARIA 

DA CUNHA SANTOS, 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, 29 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.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032312-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS FERREIRA POLISEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANIO PAIM DE MELO (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 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1032312-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TAMIRIS FERREIRA POLISEL RÉU: 

STEFANIO PAIM DE MELO Vistos etc. Aguarde-se a audiência designada. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014476-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDINEIA CASSIA SILVA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEANDRO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. H. P. M. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

A. C. P. M. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOHN WILLIAN DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE Ana Caroline Pinheiro Maggi Scheffer, 

para juntar aos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, cópia dos 

documentos pessoais, conforme solicitação do Laboratório Biiogenetics. 

CUIABÁ, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021980-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (REQUERENTE)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (REQUERENTE)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (REQUERENTE)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (REQUERENTE)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE LIMA OAB - MT0005299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (INVENTARIADO)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (INVENTARIADO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO (INVENTARIADO)

RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO (INVENTARIADO)

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (INVENTARIADO)

JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021980-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, LUCILIA TRETEL SERVILHA, FRANCISCO CONRADO FERREIRA 

PENCO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, RODRIGO DE 

CARVALHO FERREIRA PENÇO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA 

PENCO, CELSO FERREIRA PENCO FILHO, JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA 

INVENTARIADO: JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA, CELSO FERREIRA 

PENCO FILHO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, RODRIGO DE 

CARVALHO FERREIRA PENÇO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO, LUCILIA TRETEL SERVILHA, 

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA Vistos etc. Tendo em vista que, o 

tempo transcorrido entre o pedido constante do id 15408147 e os 

presentes dias, , intimem-se as partes, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem seu interesse no prosseguimento da ação, bem como 

acerca dos documentos do id 15559488, sob pena de extinção. 

Ultrapassado o prazo acima assinalado, sem a manifestação, venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009472-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009472-72.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA 

RÉU: PATRICIA FERREIRA NAGAISHI Vistos etc. Ante a informação 

constante do id 16741482, quanto a concordância da requerente quanto 

ao valor do débito, intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, 

para que, comprove o pagamento, no valor de R$ 2.800,00 ( dois mil e 

oitocentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 776579 Nr: 29902-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSSJ, JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 776579

Vistos etc.

Não há como prosperar o pedido de fls.22, para intimação do demandado, 

já que, este saiu ciente do acordo, visto que, presente na audiência de 

fls.65.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1117898 Nr: 17867-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de partilha do imóvel, formulado na inicial, o qual 

fica dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma 

das partes.Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reconvenção, para reconhecer o direito à meação do veículo Fiat Uno, 

adquirido na constância do casamento, o qual fica partilhado na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Concedo a 

gratuidade processual postulada pelo requerido/reconvinte.Transitada em 

julgado, procedam-se às anotações e, baixas necessárias, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação.Sem custas. 

P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109004 Nr: 14246-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8.345

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com 

fundamento no art. 487, do Código de Processo Civil, para determinar:1º. 

A partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) das acessões 

físicas incorporadas ao terreno nº. 10, quadra 36, de matrícula nº. 66.606, 

considerando o valor das benfeitorias, conforme fixado no item 1.2 desta 

decisão, cujo valor a ser partilhado deverá ser apurado por meio de 

liquidação de sentença, na qual se levantará o valor de mercado à data da 

separação de fato (25/01/2016), mediante três avaliações, realizadas por 

profissionais credenciados, a ser fornecidas pela parte interessada, 

corrigido monetariamente, até a data desta decisão, pelo INPC.2º. A 

partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do veículo Honda 

Titan Mix EX, placa NUD2709, cujo valor de mercado, deverá ser apurado 

em observância à Tabela FIPE, à data da separação de fato (25/01/2016), 

corrigido monetariamente, até a data desta decisão pelo INPC.3º. A 

partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do capital social da 

pessoa jurídica, Ari da Silva Moura EIRILI-ME, a ser levantado mediante 

liquidação de sentença e perícia contábil, observando o período entre sua 

constituição, até a data da separação de fato (25/01/2016), ......., a 

prestação alimentícia deverá incidir, também, nas verbas de 13º salário, de 

férias e rescisórias. Expeça-se ofício à empresa Itália Home Ind. E Com. de 

Mármores LTDA-ME, para que efetue o desconto da pensão alimentícia, 

fixada em ½ (meio) salário mínimo vigente, diretamente em folha de 

pagamento do requerido, depositando o numerário em conta bancária a 

ser fornecida pela parte autora, em cinco dias, caso não conste dos 

autos.Concedo a gratuidade processual postulada pela parte 

requerida.Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação.Sem custas.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 27 de novembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1097417 Nr: 9441-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do CPC, diante da verificada desídia da inventariante, em 

dar andamento a presente ação. Revogo a decisão de fls. 26, no que 

tange à nomeação de inventariante, bem como, quanto ao deferimento da 

gratuidade processual, considerando que as custas já foram recolhidas 

às fls. 24.Transitada em julgado esta decisão, expeçam-se as 

comunicações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente  de  nova de terminação.Custas  pe lo 

espólio.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez
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 Cod. Proc.: 1043397 Nr: 43206-36.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBM, ABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Desentranhe-se o mandado de fls. 97/98, pois a parte 

intimada não guarda relação com a presente demanda, devendo ser 

entranhada nos autos respectivos. 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, 

28 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 762997 Nr: 15554-49.2012.811.0041

 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: JAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MARCELO ROBERTO DE MESQUITA CAMPAGNOLO - 

OAB:207203 OAB/SP, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20.453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS DE 

FARIA - OAB:13.523MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - 

OAB:7013/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar:1º. A 

partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do lote de terreno, 

localizado na gleba Coqueiral, no distrito de Nobres (fls. 389/391), cujo 

valor a ser partilhado deverá ser apurado por meio de liquidação de 

sentença, na qual se levantará o valor de mercado à data da separação 

de fato (junho de 2011), mediante três avaliações, realizadas por 

profissionais credenciados, a ser fornecidas pela parte interessada, cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente, até a data desta decisão, 

pelo INPC.2º. A partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do 

valor equivalente ao veículo S10, placa KAS8067 – fls. 387, o qual deverá 

ser apurado observância da Tabela FIPE, à data da separação de fato 

(junho de 2011), corrigido monetariamente até a data desta decisão pelo 

INPC.CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na proporção de 50% para cada uma, em face da 

sucumbência recíproca.FIXO honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da meação, a considerar o proveito econômico obtido.Transitada em 

julgado a presente sentença, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arqu ivando-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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 415899 Nr: 3868-31.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 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: ANDERSON BETTANI DE 

BARROS - OAB:7.901-MT, GRASIELA ELISAINE GANSER - 

OAB:9.899/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Concedo a gratuidade processual ao requerido.Proceda-se 

a baixa da penhora, do registro do nome do requerido dos cadastros de 

proteção ao crédito e protesto. 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, 

26 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 949962 Nr: 60351-42.2014.811.0041

 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: ANV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRC, MR, JRR, MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 Código 949962

Vistos etc.

Diante do teor do ofício de fls. 172, expeça-se novo ofício ao Consórcio 

Nacional Chevrolet, para que informe se há seguro prestamista, que 

garantisse a quitação do saldo devedor do consórcio, bem como, para que 

efetue o depósito dos valores pertencentes ao espólio, em conta judicial, 

vinculada aos presentes autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

responder o responsável por crime de desobediência.

Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, em 05 

(cinco) dias.

Na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 903654 Nr: 32587-81.2014.811.0041

 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: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doralice Francisca Garcia - 

OAB:7444/MT, FELIPE EDNIE GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:19299, FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:OAB/MT 14.849

 Código 903654

Vistos etc.

Trata-se de Açaõ de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de bens, proposta por Marilene da Conceição, em desfavor de 

José Odair Pedroso Galvão, devidamente qualificados nos autos.

O processo contou com sentença de mérito, proferida às fls. 261/265, que 

reconheceu a união estável estabelecida entre as partes e determinou a 

partilha dos bens.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, o qual foi 

desprovido por unanimidade, a teor do acordão de fls. 326/334.

Com o retorno dos autos a este juízo de primeiro grau, as partes 

informaram que realizaram um acordo, quanto à partilha dos bens, 

pugnando por sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as 

partes, cujos termos constam das fls. 338/339, 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.

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, 27 de novembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1133970 Nr: 24630-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSDA, FFSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.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, 27 de novembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014830-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MOREIRA 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 DO EDITAL: 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. 1014830-52.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: LUZINETE DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ANTONIO MOREIRA 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 Luzinete de Almeida, em face de Antônio Moreira da Silva, 

devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos que, o curatelando 

é portador de Alzheimer e anormalidade da marcha e da mobilidade – CID 

G30 e R26, o que o impossibilita do exercício dos atos da vida civil, 

conforme atesta o laudo médico de id. 6880278. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 7162561, que deferiu a gratuidade processual, 

nomeou a autora curadora provisória do curatelando, determinou sua 

citação, a expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual 

auxílio previdenciário percebido e a realização de estudo social. Relatório 

de estudo social consta do id. 10091554. Consta do id. 10172283 

informação quanto à existência de benefício previdenciário em nome do 

curatelando. O curatelando foi citado, conforme certificado no id. 

10176717. Contestação por negativa geral consta do id. 14166260. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do curatelando, os termos constantes do 

id. 14780798. 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 o curatelando, hoje com oitenta e três 

anos de idade, em razão do Alzheimer, não é capaz de praticar, por si só, 

os atos da vida civil, já que fragilizado em decorrência da idade e 

apresenta lapsos de memória. A fim de corroborar os fatos, foi realizado 

estudo social, por meio do qual se constatou que o curatelando necessita 

de cuidados constantes, inclusive, no que tange higiene pessoal, 

recebendo da autora todos os cuidados necessários ao seu bem estar. 

Nesse cenário, a curatela é medida necessária neste momento da vida do 

curatelando, 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 ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA, nomeando 

como sua curadora LUZINETE DE ALMEIDA, 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, 29 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035830-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CORREA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

MILENA DE BARROS SILVA OAB - MT15050/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUBY CORREA DA COSTA BARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIDADE DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1035830-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN CORREA DA COSTA 

BARROS INVENTARIADO: LEUBY CORREA DA COSTA BARROS Vistos 

etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por Helen Correa da Costa 

Barros de Souza e outros, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por Leuby Correa da Costa Barros, devidamente qualificados na 

inicial. Consta dos autos que, a de cujus faleceu, em 10 de outubro de 

2017, conforme atesta a certidão de óbito, acostada ao id. 10863857, sem 

deixar disposição de última vontade, era viúva e convivia, em união 

estável, com Anibal Rodrigues Ferreira e deixou quatro filhos, Helen 

Correa da Costa Barros de Souza, Kátia Regina Correa Barros Bergamim, 

Gisele da Costa Barros de Souza e Gonçalo Antunes de Barros Neto, 

todos maiores e capazes, representados pelo mesmo advogado. Infere-se 

que, a herança é composta por: 1º. Direito à transferência do imóvel, 

localizado na Rua João Barbosa de Farias, nº 118, apartamento 901, 

Edifício Kayaby, nesta cidade, de matrícula nº 39.962, conforme Alvará de 

Autorização nº 184/2011, expedido pelo Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos 

autos do Processo nº 1521 -89.1991.811.0041, com valor para fins fiscais 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – id. 11360689 (p. 1). 2º. Veículo 

Fiat Idea Adventure 1.8, placa OBL3273, RENAVAN nº 528253573, 

CHASSI 9BD13531CD2235761, avaliado, para fins fiscais em R$ 34.782,00 

(trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais) - id. 11360689 (p. 2); 

3º. Saldo da Conta Corrente n.º 20.000 -X, Agência 4696-5, do Banco do 

Brasil, de R$ 13.453,53 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e três centavos) - id. 11360697 (p. 3); 4º. Valor aplicado em 

Título de Capitalização OUROCAP do Banco do Brasil, com saldo, em 

12/01/2018, de R$ 5.501,50 (cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta 

centavos) – id. 11360697 (p. 2); 5º. Crédito decorrente do Precatório 

Requisitório nº 1332/2002, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1332-54.2002.8.11.0000, no valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - id. 11360689 (p. 3); 6º. Possível 

crédito em ação de indenização por danos materiais e morais, em trâmite 

no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, nos 

autos do Processo nº 10159 -13.2014.4.01.3600, de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais). Além dos bens e direitos, compõem a herança as 

seguintes dívidas: 7º. Débito referente à fatura de cartão de crédito do 

Banco do Brasil, com valor de R$ 11.792,39 (onze mil setecentos e 

noventa e dois reais e trinta e nove centavos); 8º. Débito referente à 

Imposto de Renda de Pessoa Física, junto à Receita Federal, com valor de 

R$ 32.979,19 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e 

dezenove centavos). As custas foram recolhidas – id. 10960222. A ação 

foi recebida, por força da decisão de id. 10893198, que nomeou a 

herdeira, Helen Correa da Costa Barros, inventariante. As buscas de bens 

do espólio, por meio dos sistemas conveniados, restaram frutíferas, 

quanto à localização de valores e veículos – id. 11119172 (p. 1/7). O termo 

de compromisso de inventariante foi assinado, em 15 de dezembro de 

2017 e consta do id. 11204957. As primeiras declarações, acompanhadas 

do plano de partilha, constam do id. 11360650. A certidão negativa de 

débitos tributários, perante a Fazendas Públicas Municipal e Estadual e a 

certidão negativa de inexistência de testamento, constam do id. 11360656 

(p. 1/2) e 11373129 - Pág. 1. Proferida decisão no id. 113920170, que 

converteu o procedimento adotado em arrolamento sumário dada a 

inexistência de litígio. Na mesma decisão foi determinada a expedição de 

ofício à empresa Vivo, ao Bando do Brasil, alvará e a juntada da certidão 

atualizada da matrícula do imóvel. A certidão atualizada do imóvel, de 

matrícula nº. 39.962, foi apresentada pela inventariante e consta do id. 

11447872. Foi proferida decisão no id. 12578983, deferindo os pedidos de 

id. 12146101, determinando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, 

Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, MTPrev e Câmara dos Deputados do 

Estado de Mato Grosso. O BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizou o 

depósito judicial da quantia de R$ 5.551,12 (cinco mil quinhentos e 

cinquenta e um reais e doze centavos) – id. 12766722, em relação a qual 

foi determinada a expedição de alvará no id. 12943777, conforme 

anteriormente determinado (id.11392070). Novas buscas de valores foram 

realizadas, por meio dos sistemas conveniados, as quais restaram 

inexitosas, conforme extratos acostados ao id. 13036051 (p. 1/8). A 

Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, informou no id. 

13329271 que a falecida não constava da folha de pagamento do Instituto 

de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, o que foi 

esclarecido pela inventariante no id. 13802660, já que a falecida era 

pensionista da Câmara dos Deputados. O alvará eletrônico nº. 

400825-1/2018, consta do id. 13518572. A Caixa Econômica Federal 

informou que não localizou saldo, em contas vinculadas ao FGTS ou PIS, 

mas que localizou débito, no valor de R$ 9.337,54 (nove mil trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) - id. 13564791. A 

instituição bancária forneceu extratos no id. 14396384. O Banco Itaú 

informou que não foram localizadas contas em nome da falecida – id. 

13924949. O Banco do Brasil esclareceu que existia saldo de R$ 

13.453,53 (treze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 

três centavos), e que foi localizado um débito, no valor de R$ 23.178,59 

(vinte e três mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) - 

id. 13925311. Ademais, forneceu extratos no id. 13925687. O MTPrev 

informou que não existiam valores pendentes de pagamento em favor do 

espólio – id. 13926985. A empresa Vivo prestou informações no id. 

15207508. A Câmara dos Deputados Federais prestou esclarecimentos no 

id. 15235575, no sentido de que as contribuições previdenciárias dos 

servidores em comissão da Casa Legislativa haviam sido direcionadas ao 

INSS. A inventariante, por sua vez, aclarou que os valores que se 

pretendem se referiam a pensão por morte de seu ex-cônjuge – id. 

15554289. Deferindo pedido da inventariante, foi determinado a 

apresentação de documentos, para verificação de eventual seguro 

prestamista, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil - id. 

15066204. A inventariante informou que o espólio realizou a cessão 

onerosa de direitos hereditários, referente ao imóvel, de matrícula nº. 

39.962, em favor de Elenita de Cássia Souza, pelo valor de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), que será pago por meio de financiamento 

a ser concedido pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual, pugnaram 

pela concessão de tutela antecipada, a fim de que fosse determinada a 

continuidade do processo de financiamento do imóvel, perante a Caixa 

Econômica Federal, assim como, informou que o espólio desistiria das 

diligências voltadas à localização de valores – id. 16475411. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O procedimento do inventário, observado 

inicialmente, foi convertido em arrolamento sumário, pois o meeiro e os 

herdeiros são maiores, capazes, estão representados pelo mesmo 

advogado e acordam quanto a partilha. Consigno que, em que pese a 

existência de credores do espólio, não houve habilitação nos autos a 

justificar eventual separação de patrimônio, sendo certo que os herdeiros 

responderão com a parcela do patrimônio recebido, relativamente a 

eventuais dívidas. Por outro lado, considerando que os interessados 

desistiram das diligências, ainda pendentes, as quais efetivamente 

causaram uma morosidade considerável no processo, e que os 

documentos necessários à análise da demanda se encontram acostados 

nos autos, as provas colacionadas permitem a transferência dos direitos 

aos créditos existente, restando apto, pois o processo para julgamento. 

Por derradeiro, quanto ao pedido de antecipação de tutela, formulado no 

id. 16475411, nota-se dos documentos referentes ao imóvel, de matrícula 

nº. 39.962, que o registro de propriedade está em nome de Wilson 

Figueiredo Correa silva e de Lenir Pedroso Correa. Entretanto, o espólio 

conta com alvará (nº. 184/2011), datado de 13 de setembro de 2011, que 

autoriza a transferência do imóvel, em seu favor, oriundo do processo que 

teve como objeto a sucessão causa mortis do proprietário. A 

transferência dos direitos incidentes sobre o imóvel aos herdeiros da de 

cujus nesta sucessão, que era casada em comunhão de bens com seu 

falecido marido, é consequência natural, sempre ressalvado o direito de 

terceiros, e dada a concordância de todos os sucessores, não existindo 

óbice ao deferimento do pedido de autorização judicial para cessão 

onerosa do bem integrante do acervo. Diante do exposto, e tudo mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, a partilha constante do id. 11360650, dos bens e 

direitos deixados por Leuby Correa da Costa Barros, com fundamento nos 

artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em 

julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de partilha, assim como, os 

alvarás necessários, inclusive, para autorizar da cessão onerosa dos 

direitos hereditários sobre o imóvel de matrícula nº. 39.962, em favor de 

Elenita de Cássia Souza. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. 

Eventuais custas remanescentes pelos interessados. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 125 de 404



29 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034708-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DOS SANTOS ANTUNES MACIEL (REQUERENTE)

JOSE LUIZ ANTUNES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1034708-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE LUIZ ANTUNES MACIEL, 

IRENE DOS SANTOS ANTUNES MACIEL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Jose Luiz Antunes Maciel e Irene 

Antunes dos Santos Maciel, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram documentos, dentre eles, a cópia da certidão de 

casamento, constante do Id. 15892415, demonstrando que há vínculo 

conjugal para ser dissolvido entre os divorciandos. Informam que na 

constância da união advieram três filhos, sendo todos maiores e capazes. 

Comprovam, os requerentes que, contraíram matrimônio, em 29 de 

setembro de 1979. Afirmam, que o casal adquiriu os seguintes bens: 1 - 

Um apartamento situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9855, Bairro Duque de 

Caxias, CEP 78043-305, Cuiabá/MT, no Edifício Saint Mikhael, matriculado 

sob o nº 81.481 do Livro 02 em 20/05/2004. 2 - Uma casa situada no Lote 

02, Quadra 19, Rua 12, Conjunto Habitacional Véu de Noiva, Chapada dos 

Guimarães, imóvel que se encontra matriculado sob o nº 14.886 do Livro 

n°: 2-DA em 20/05/2009. 3 - Dois carros HONDA HR-V e FIAT TORO, 

restando o primeiro de posse e propriedade da Requerente IRENE DOS 

SANTOS MACIEL e o segundo de posse e propriedade do Requerente 

JOSÉ LUIZ ANTUNES MACIEL. Pretende a divorcianda continuar a usar o 

nome de casada. É o breve relatório D E C I D O. Cuida-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Jose Luiz Antunes Maciel e Irene 

Antunes dos Santos Maciel, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente faço constar que, consoante certidão de casamento, trazida 

ao feito, o nome atual da divorcianda é Irene Antunes dos Santos Maciel e 

não como constou da peça exordial. A presente ação visa à decretação 

do divórcio dos requerentes que se encontram separados de fato. As 

partes firmaram um acordo sobre à partilha dos bens amealhados, durante 

à união, cuja propriedade se encontra comprovada, através dos 

documentos, constantes dos Ids. 15892716 e 15892728. Diante do 

exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de JOSE LUIZ ANTUNES MACIEL e IRENE 

ANTUNES DOS SANTOS MACIEL, com fundamento nos arts. 226, § 6º da 

Constituição da República e 487, inciso I do CPC, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. Ante o acordo celebrado, acerca da partilha dos bens, nos 

termos de fls. 04 (Id. 15892401), HOMOLOGO-O para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de exclusão dos veículos dos termos da 

partilha, haja vista a inocorrência de elevação econômica para as partes, 

em razão destes, já serem individualmente de propriedade de cada 

requerente. Quanto ao valor da causa, cuja retificação fora feita no ID 

166733329, atenta à informação da existência de dívida, junto à Caixa 

Econômica Federal e de fechamento de uma empresa, faculto aos 

interessados, a demonstração do débito, nestes autos, para que o 

montante seja diminuído do valor da causa anunciado. Reduzido o valor ou 

mantido no patamar de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil), 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, com fulcro no 

§6º do art. 98 do CPC, em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, 

sujeitas à correção monetária, conforme disciplina o § 7º do art. 468 da 

CNGC. O pagamento da primeira parcela deverá ser realizado, no prazo de 

20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação. Atente 

a Secretaria desta Vara Judicial, para que, em que pese à presença de 

idoso, por serem estes capazes, torna-se dispensável a presença do 

douto Ministério Público. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 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-496 GUARDA

Processo Número: 1013734-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. L. (REQUERIDO)

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  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013734-36.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ROSILENE GOUVEIA DIAS 

REQUERIDO: WILLIAN RODRIGUES DA LUZ Visto. Cuida-se de ação em 

que a parte autora foi intimada pessoalmente para promover o regular 

andamento do processo, porém não houve manifestação. É o relatório. D E 

C I D O. Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o 

regular andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão concessiva dos alimentos provisórios, (ID n. 1989002). 

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça. Dê-se vista ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001662-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE SOUZA GALDEIAS (REQUERIDO)

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  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001662-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO INACIO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: FABIANA DE SOUZA GALDEIAS Visto. 

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação. É o relatório. D E C I D O. Considerando que a parte 

requerente foi intimada para promover o regular andamento do feito e não 

houve manifestação, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis 

que o processo tramita sob o pálio da gratuidade de Justiça. Dê-se vista 

ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. P. 

I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022429-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. R. D. O. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicar a empresa em que possui vínculo trabalhista, o que possibilitará 

expedição de ofício para suspender o desconto em folha.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022208-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. S. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte autora para tomar ciência do AR com aviso 

de recebimento anexado aos autos, e pleitear o que entende de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035818-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO VELOSO DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1035818-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TATIANA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: EUGENIO VELOSO DIAS Vistos. Recebo a emenda à inicial de 

id n. 16342108. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelo 

documento de id. n. 1634211, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente Tatiana Dias da Silva como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

perante este Juízo no dia ---29 de janeiro de 2019, às 13h30min para ser 

entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019352-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GISELE TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO FRANCISCO PERES DE GOUVEIA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (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. 1019352-25.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIA GISELE TOZI Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 108, 

Ed. Portal da América Jardim Kenedy, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-600 POLO PASSIVO: Nome: VALERIO FRANCISCO PERES DE 

GOUVEIA Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 108, Ed Portal da 

América Jardin Kenedy, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para tomar ciência da sentença retro, e cumprir as determinações, bem 

como do alvará expedido. CUIABÁ, 29 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014524-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. V. C. (EXEQUENTE)

V. V. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

NOENIR ALBERNAZ VANDONI OAB - 496.688.621-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(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. 1014524-83.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

44.157,13 ESPÉCIE: [EXPROPRIAÇÃO DE BENS, Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: VITORIA 

VANDONI CARRETONI Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, N 

99 APTO 701, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-418 Nome: ANNA 

ESTHER VANDONI CARRERONI Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES 

ALVES, 99, APTO 701, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-418 Nome: 

NOENIR ALBERNAZ VANDONI Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES 

ALVES, 99, APTO 701 ED.PANTANAL, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-418 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS AUGUSTO CARRETONI VAZ 

Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA para tomar ciência da DECISÃO DE ID N. 14590133. 

CUIABÁ, 29 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 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1109767 Nr: 14573-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAL, CLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDIMYLLA MELO 

CARVALHO - OAB:4095-B/TO

 Vistos, etc...

 Diante do decurso de prazo certificado às fls. 175, para fins de extinção 

deste processo, intime-se pessoalmente a parte Exequente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem intesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito, inclusive, se for o caso, 

noticiar se houve o pagamento pelo Executado da totalidade do débito 

alimentar executado nestes autos, sob pena de extinção e arquivamento.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

acima determinado, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067081 Nr: 54098-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 Vistos, etc...

Diante do decurso de prazo certificado às fls. 212, dê-se vista dos autos 

a parte Exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que 

entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1086215 Nr: 4384-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

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

OLIVEIRA - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:23.574/O

 Vistos, etc...

Primeiramente, antes da análise do requerimento de fls. 99, certifique-se a 

Secretaria Judicial se houve manifestação do Executado.

Após, voltem-me os autos, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 172970 Nr: 21693-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAS, PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Costa Lopes Adams - 

OAB:6.447/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 Vistos, etc...

Considerando a proposta apresentada pelo Executado quanto ao seu 

interesse em adimplir o débito alimentar de forma parcelada, intime-se a 

parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se concorda 

com a proposta apresentada às fls. 575/576, com a indicação de conta 

bancária.

Havendo concordância pela parte Exequente, intime-se o Executado para 

efetuar o pagamento das parcelas, cientificando-o de que o não 

pagamento de uma das parcelas implicará no vencimento das demais e o 

processo retomará o seu curso normal.

Intime-se, ainda, o Executado, que o valor da obrigação alimentar mensal 

não sofrerá modificação e tem que ser pago mensalmente, conforme 

fixado em sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 249405 Nr: 16767-03.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBNA, MNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, MARCOS AURÉLIO DA COSTA - OAB:14.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9.946

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade 

interposta pelo executado, foi rejeitada por este Juízo, fls. 167/169. Assim 

sendo, e, considerando mantida essa decisão por seus próprios 

fundamentos, não obstante a interposição de recurso, fls. 173/185, 

determinado as seguintes providências:

 Proceda-se, em observância do requerido pelo exequente às fls. 

171/171v, a tentativa de bloqueio/penhora online (BacenJud), 

permanecendo os autos no gabinete para as providências necessárias 

neste sentido, nos termos do art. 512, § 2º e 515 da CNGC - 4ª edição.

 Se positiva a penhora/bloqueio, depois da formalização nos autos, 

oportunize-se a manifestação do executado no prazo de quinze dias, (art. 

841 do CPC), e, em seguida da parte exequente pelo mesmo prazo, até 

mesmo para atualizar o valor que ainda for devido, e, inclusive requerer o 

que mais de direito.

 Do contrário, ou seja, não havendo êxito na penhora online, depois das 

providências acima determinadas, intime-se da mesma forma a parte 
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exequente para que atualize o valor devido pelo executado e manifeste 

interesse no feito, no prazo de dez dias, requerendo o que mais de direito 

ao prosseguimento do cumprimento de sentença, objetivando a satisfação 

do quantum executado, sob pena de extinção/arquivamento, nos termos 

do Código de Processo Civil.

 Após, voltem os autos conclusos para análise, dos demais pedidos ou 

eventual extinção e arquivamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009911-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURILAN MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/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.º 1009911-20.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Neurilan Matos Rodrigues, qualificado na 

inicial, objetivando inicialmente o levantamento de valores perante a Caixa 

Econômica Federal, relativo ao salário que sua esposa percebia e, ainda, o 

levantamento de quantia referente ao Consórcio Nacional Volkswagen em 

nome de sua falecida esposa Edicelma Evangelista da Silva. Esclarece que 

sua esposa falecida deixou também uma filha, ainda, menor de idade. Ao 

final, informa que está impedido de levantar tais valores, sendo este o 

motivo da presente ação. Carreou os documentos necessários a 

propositura da ação. Em resposta ao ofício 229/2018, datado de 

04/07/2018, Id n. 13993887, o Consórcio Nacional Volkswagen Ltda, 

informou que o crédito existente em nome da falecida está disponível na 

quantia de R$ 60.333,65 (sessenta mil, trezentos e trinta e três reais e 

sessenta e cinco centavos), Id n. 14530453. Parecer Ministerial acostado 

sob o Id n. 14878797, opinando, pelo deferimento parcial dos pedidos 

iniciais, a fim de que a cota parte pertencente a menor, seja depositada em 

Conta única do Poder Judiciário. Realizada pesquisa, constatou-se em 

nome da falecida a quantia de R$ 1.742,65 (mil setecentos e quarenta e 

dois reais, e sessenta e cinco centavos), perante o Banco do Brasil, Id n. 

7259289. 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 o Requerente possui legitimidade para postular o 

levantamento dos valores deixados por sua esposa falecida. Contudo, 

deve ser preservado/resguardado a cota parte de sua filha, ainda menor 

de idade. Pelo exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente, em parte o 

pedido formulado na ação com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e determino a expedição de alvará judicial, a fim 

de viabilizar o levantamento/saque dos valores pelo Requerente Neurilan 

Matos Rodrigues, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor do 

consórcio Nacional Volkswagen Ltda, Id n. 14530453, e, ainda, de 50% 

(cinquenta por cento), dos valores perante o Banco do Brasil, Id n. 

7259289, com os acréscimos que houver. Os outros 50% (cinquenta por 

cento) do crédito da falecida perante o consórcio Nacional Volkswagen 

Ltda e os 50% (cinquenta por cento) perante o Banco do Brasil, da cota 

parte pertencente a menor, devem ser transferidos ao Departamento da 

Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, agência n. 3834, Banco do 

Brasil, para que sejam vinculados a este processo, até ulterior 

deliberação. Considerando o valor do benefício econômico com o 

levantamento dos valores, revogo a assistência judiciária gratuita e 

determino o pagamento das custas. Após o pagamento das custas, 

expeça-se o competente alvará judicial. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, 

para prestação de contas no que diz respeito à transferência dos valores 

pertencentes à herdeira menor para conta única a ser vinculada a este 

processo. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o transito em julgado, 

expeça-se o necessário e, após, arquivem os autos com as cautelas de 

estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023046-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. E. S. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023046-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDE MARIA DE SOUZA E 

SILVA INVENTARIADO: ALICE DE MORAIS E SOUZA Vistos, etc. Defiro 

por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a 

herdeira Srª Cleide Maria de Souza e Silva, que prestará o compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações (art. 

626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o inventariante 

providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando 

aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da 

Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2017. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008973-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DA CRUZ SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008973-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VANIA CRISTINA DA CRUZ 

SIQUEIRA RÉU: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Ante a certidão de óbito, 

determino que a parte autora junte nos autos a documentação e o 

endereço dos demais herdeiros ou termo de renuncia em favor da 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se concorda com os 

valores apresentados pela Instituição Financeira. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra – se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709758 Nr: 2666-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAS, YSAS, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 
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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 107/110 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317652 Nr: 20716-98.2007.811.0041

 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: JV, MTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS, 291/292 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000351 Nr: 23629-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DE FLS.135/136, NO PRAZO DE 10 (DEZ)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Certifico que nessa data intimei via fone o advogado 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334539 Nr: 5093-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLMN, LGMN, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:4.485, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RODOLFO 

CESAR VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcanti de 

Souza. - OAB:8657, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 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. 382/383 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 5870-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, ELIANE BLASZAK LACERDA - OAB:5.413, NPJ - ICEC - 

OAB:ICEC, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, 

NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA AVALIAÇÃO DE 

FLS. 109/111, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 979013 Nr: 13593-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCES, AACC, NDPJ-U

 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: 979013

Retifico de ofício, a parte dispositiva da sentença de fls. 94/95, a fim de 

constar o nome correto da falecida, (fl. 18): “POSTO ISSO, com fulcro nos 

artigos 1.723, do Código Civil, 487, I do CPC e 226, § 3º, da Constituição 

Federal, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação para DECLARAR 

a existência da União Estável entre ANTONILÇO ADÃO DA SILVA e 

KARLA SOLANGE GOMES CORREIA, no período compreendido entre o 

ano de 1993 até a data do seu óbito em 27/04/2006 (fl. 18), assim, 

declarar o autor como companheiro da “de cujus”, para todos os efeitos 

jurídicos e legais. Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Após o prazo recursal, expeça – se Carta de Sentença ou certidão 

equivalente em favor do Autor para constituição e conservação de seus 

direitos. P.R.I.C.”

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030614-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER JORGE DE FARIAS (REQUERENTE)

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT0011520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONTINO ONORINO VEIGA DE FARIAS (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: “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. Por conseguinte, cumpra-se a 

decisão de ID. 15622672, especificadamente no que atine a noemação do 

“expert” para realização da perícia médica. 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. Ciência ao Ministério Público. Às providências".

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041202-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MURILO CAIXETA BRANQUINHO OAB - GO18803 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA LEITE (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. 1041202-04.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1336786 Nr: 17129-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Confirmação de Testamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Junte-se aos autos o documento protocolado nesta oportunidade.

Por conseguinte, analisando os autos, vislumbro que o testamento 

particular, fls. 13/14, foi elaborado por processo mecânico (digitado), não 

contém rasuras ou espaços em branco e foi assinado pela testadora e por 

03 (três) testemunhas: Elen Cristina Gomes Monteiro Vianna, Marisa Kikue 

Miyaji Yoshizumi e Glaciele da Silva Luz, sendo ouvida no presente ato a 

Sra. Elen, e, esta afirmou reconhecer a autenticidade do testamento, de 

sua assinatura como também das demais testemunhas que também 

estavam presentes no ato de sua lavratura e da assinatura da testadora, 

bem como que o testamento foi lido na presença dela.

Assim, tratando-se de testamento particular firmado por 03 testemunhas, 

ratificado a disposição de última vontade, a assinatura da testemunha e da 

testadora e que o testamento foi lido na audiência, não há falar em 

nulidade.

Ante o exposto, por não verificar vício externo, que o torne suscetível de 

nulidade ou falsidade o testamento particular apresentado às fls. 13/14, 

anuindo o Sr. Luciano, ora representado por sua procuradora com 

poderes especiais para tanto, com a oitiva do Ministério Público, 

DETERMINO O SEU REGISTRO E ARQUIVAMENTO.

Em decorrência, intime-se o testamenteiro nomeado, Dr. Flávio Fernando 

Leal Lawall, para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o termo da 

testamentária, conforme as disposições do art. 735, §3.º do NCPC.

Cumpridas tais determinações e não havendo recurso da presente 

decisão, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041275-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CARVALHO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1041275-73.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

genitora do exequente, a saber, Conta Popança n.º 00041816-0, Agencia 

n.º 0016, Operação 013, da Caixa Econômica Federal, comprovando nos 

autos, no prazo acima assinalado. Apresentada a peça de defesa 

mencionada, ou decorrido in albis o prazo para a sua interposição, 

certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041388-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCI MULLER (EXEQUENTE)

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. 1041388-27.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 
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dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de tão somente os meses de Setembro/2018 e Outubro/2018, 

com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da genitora da exequente ou, no mesmo 

prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua 

prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá 

constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o pagamento do 

débito, mediante depósito na conta de titularidade da representante legal 

do menor, a saber, Conta Poupança n.º 00006587-9, Agência n.º 1681, 

Operação 013, da Caixa Econômica Federal, comprovando nos autos, no 

prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam 

demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in 

fine, da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 

827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de novembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029752-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FERREIRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO FERREIRA MUNIZ (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. 1029752-64.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que a decisão de ID. 15492165 postergou a análise da pretensão liminar, 

no tocante a concessão da curatela provisória da Srª. Conceição, 

facultando a autora a juntada de documentos complementares para melhor 

análise do postulado. Desta feita, diante do protocolo de ID 15836042, 

passo à apreciação do referido pleito. Analisando o pedido de tutela 

antecipada vindicada pela autora, necessário salientar que o artigo 749, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil autoriza ao magistrado 

a nomeação de curadora provisória a interditanda, 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 laudo médico 

juntado no ID. 15836401, que a interditanda possui retardo mental, o que 

dificulta a realização de atividades instrumentais da vida diária, sendo 

necessário auxílio de seus familiares, evidenciando, assim, a probabilidade 

do direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado 

receio de dano, diante do quadro de saúde da interditanda, uma vez que 

esta, a princípio, não possui o necessário discernimento para a prática 

dos atos da vida civil, deixando entrever que a demora pode 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. Lindalva Ferreira Muniz (irmã) como curadora provisória da 

requerida Srª. Conceição Ferreira Muniz, a fim de que possa assisti-la 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 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 ao interditando, e ainda, a proibição da curadora 

de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome da interditanda, 

salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, 

prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021835-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA DOURADO NERY (REQUERENTE)

HELIO HERRERA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCEIRIZAÇAO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1021835-91.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, acolho a 

justificativa apresentada na petição de ID. 15879833 e, por ora, determino 

o processamento do feito perante este juízo. Cuida-se de pedido de 

expedição de Alvará Judicial formulado por ALBINA DOURADA NERY e 

HELIO HERRERA MENDES, através do qual pretende o levantamento de 

valores deixados por seu falecido filho, Sr. MARCOS DOURADO 

HERRERA, à título de FGTS junto à Caixa Econômica Federal, no importe 

total de R$ 2.235,01 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e um 

centavo). Postula a expedição de alvará judicial no espeque mencionado, 

para fins de levantamento do crédito existente em nome do falecido, como 

também vindica a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

vislumbro que os interessados pretendem a concessão da assistência 

judiciária gratuita, e por verificar que o de cujus deixou somente créditos 

oriundos do FGTS, no valor aproximado de R$ 2.235,01 (dois mil duzentos 

e trinta e cinco reais e um centavo), depreendendo-se, portanto, que o 

espólio possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do CPC/2015, razão pela qual defiro o benefício pretendido. 

Prosseguindo, entendo necessário esclarecer que a Lei n.º 6.858/80, em 

seu artigo 1°, ao dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento da 

verba vindicada, assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 
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empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

do valor postulado, a única exigência é a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social ou, na sua falta, a 

demonstração de que se trata de sucessores do extinto. Em decorrência, 

determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do de cujus MARCOS DOURADO HERRERA. Sem prejuízo, expeça-se 

ofício para a Caixa Econômica Federal, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite os valores relativos ao FGTS existentes em nome 

da extinta na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor, na 

sequência, adotar as providências necessárias para a vinculação de 

valores a uma subconta deste processo. Juntamente com o aludido ofício, 

encaminhe-se cópia do documento de ID. 14256566. Com as respostas, 

intimem-se os interessados para manifestação e, após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011679-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GALDINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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: Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029451-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO JORGE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0016638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHEIRA INTERINA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SRA. JAQUELINE JACOBSEN MARQUES (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: "Assim, considerando que as autoridades 

coatoras do presente mandamus são membros do Tribunal de Contas, 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Perlustrando os autos, 

verifico que para o seguro desate da lide, é imprescindível verificar se a 

doença pelo qual o requerente foi eliminado do certame em voga 

(estenose valvar pulmonar congênita com bloqueio de ramo direito - id. 

14270290 - Pág. 83), impossibilita-o de exercer o cargo ao qual concorre, 

qual seja Delegado de Policia. Destarte, ao meu sentir, é insensato 

proceder o julgamento do presente feito, sem a realização da prova 

pericial, única capaz de aferir, seguramente, a ocorrência ou não, da 

capacidade para exercício do cargo. Assim, não tenho dúvida de que, no 

caso dos autos, não é exequível verificar se adoença pela qual o 

requerente foi eliminado do concurso o incapacita ou não para ser 

Delegado, eis que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade 

dos fatos, acerca da existência ou não, da referida incapacidade. Nesse 

viés, a sistemática consagrada pelo Código de Processo Civil, em especial 

pela norma extraída de seu artigo 370[1], contempla a possibilidade de o 

juiz determinar, no curso da instrução processual, a realização de 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Deste modo, ex 

officio, determino a realização de prova pericial, para tanto NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[2]). Em seguida, 

intimem-se as partes para depositarem o valor dos honorários, que deverá 

ser rateados na proporção de 33,33% (trinta e três por cento) para cada 

litigante (art. 95, do CPC[3]), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir. Após, intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II[4]). 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[5]. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º[6]). 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 
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SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039550-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isto posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que, no prazo de 

48 horas, admita o recurso voluntario nº 5555101/2018 (id. 16710502), 

encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das 

alegações, bem como, que suspenda a exigibilidade dos créditos 

tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo 

administrativo referenciado. 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). 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, com urgência. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036340-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA DE SOUZA GONCALVES OAB - RJ163879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036340-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. 

RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Indefiro o pleito retro, à medida que a matéria 

discutida no presente feito, não se amolda as hipóteses de cumprimento 

no plantão nos termos do art. 242 da CNGC[1]. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 242. 

O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: I – pedidos de habeas-corpus e mandados 

de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – medida liminar em 

dissídio de greve; III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação 

dos pedidos de concessão de liberdade provisória; IV – decretação de 

prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos 

de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que 

objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza 

civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de 

expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, 

da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, 

de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as 

hipótese acima enumeradas.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038966-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR OAB - MT12870/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de fiscalização/SUFIS (IMPETRADO)

Gerente de fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio 

Combustíveis/GFSC (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:"Posto isso, CONCEDO A LIMINAR 

pleiteada, via de consequência, determino que a autoridade coatora 

proceda a análise/decisão dos processos administrativos nº 

5297088/2017 e 5297093/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

responder por crime de desobediência. 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). 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040256-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZZIA KELLY FERRARO NOYA (IMPETRANTE)

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Conselho Superior de Policia do Estado de Mato Grosso - 

Delegado Dr. Fernando Vasco Spinelli Pigozzi (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, via de consequência INDEFIRO o pedido liminar. 

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). 

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"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039214-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAINAGRO MT LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039214-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GRAINAGRO MT LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista que o Superior 
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Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informarem acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039556-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORALICE MOREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 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). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038283-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1038283-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUPPA-ADMINISTRADORA DE 

SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA RÉU: MATO GROSSO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos etc. Em se tratando de ação destinada 

à cobrança de valores devidos a autora, por serviços prestados, resta 

afastada a legitimidade passiva da Assembleia Legislativa e atribui-se ao 

Estado responder judicialmente pelos atos daquela casa legislativa. Deste 

modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, sob pena de indeferimento da peça de intróito. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039882-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Ante ao exposto, em exame superficial da 

situação concreta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicado na 

inicial. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040816-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS CUIABA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040816-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AGUAS CUIABA S.A RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Considerando a informação constante 

da petição inicial que o débito litigioso já se encontra inscrito na dívida 

ativa, remetam-se aos presentes autos a Vara de Execução Fiscal desta 

Comarca, ante a incompetência deste juízo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036515-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BOTELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041251-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FRANKLYIN BOZZ DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DA PESSOA HUMAN (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: "(...) Assim, entendendo que não foram 

satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. 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). 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."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029842-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))
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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: "Visando a segura análise da necessidade 

de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. No mais, 

colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034580-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CAPISTRANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para realizar o pagamento das custas judiciais remanescente, conforme 

determinado na sentença. Cálculos juntados no ID. 16608689. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SENTENÇA: "Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030595 Nr: 37051-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINA CRUZ DE FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050479 Nr: 46648-10.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o laudo pericial apresentado, intimo as partes para 

manifestar-se acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946142 Nr: 58095-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785182 Nr: 39025-94.2012.811.0041

 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: PIRELLI PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSE DE MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382854 Nr: 19333-17.2009.811.0041

 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: TEREZA DAMÁZIO ANDRADE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918389 Nr: 42327-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274709 Nr: 4332-60.2007.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ALVES FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5.991/MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSÉ CARLOS DE 

MELO FILHO - OAB:6341, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382854 Nr: 19333-17.2009.811.0041

 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: TEREZA DAMÁZIO ANDRADE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795045 Nr: 1371-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO HILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910003 Nr: 36862-73.2014.811.0041

 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: NILDA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946142 Nr: 58095-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028203 Nr: 35899-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIO ALVINO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

EDENILSON APARECIDO BODONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA - 

OAB:18982-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813313 Nr: 19790-10.2013.811.0041

 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 GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES 

- OAB:16.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826340 Nr: 32277-12.2013.811.0041

 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: ANGELO ESMIT SOUZA GADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903990 Nr: 32856-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393141 Nr: 28826-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME, AGER - 

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL - OAB:7478/MT

 Autos n.º 393141 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876118 Nr: 14148-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GUSTAVO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 876118 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se, pessoalmente, a parte 

impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809796 Nr: 16282-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA HELENA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PATRICIA CALVACANTE 

ALBUQUERQUE - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DA FONSECA 

ARAÚJO - OAB:21.408

 Autos n.º 809796 – Reintegração de posse

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, a fim de que o feito possa prosseguir.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 834595 Nr: 39913-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBERT ELISSON MARTINS DE SANTANA, 

GUIONEDES DE ARRUDA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 834595 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Antes de decidir sobre o petitório retro, entendo ser imprescindível a oitiva 

da parte contrária. Assim, intime-se a parte executada para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737005 Nr: 33465-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE PAULA 

FERREIRA - OAB:11354 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:3035/MT

 Autos n.º 737005 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864805 Nr: 5473-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PERPETUA DE OLIVEIRA, NIVEA VALERIO 

CASTILHO DA SILVA, MARIA PAULINA DA COSTA, NARCY BENEDITO DA 

SILVA, MARIA BERNADETE SOEHN DA COSTA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA CAMPOS, HELENA BERENICE SOEHN, MARLEI PEREIRA, MARIA 

HELENA DE ALMEIDA NOVAES, MARCIO FRANÇA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864805 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.
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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, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838037 Nr: 42760-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MACHADO GUIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT

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

SANTOS - OAB:

 Autos n.º 838037 – 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, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795878 Nr: 2221-93.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Autos n.º 795878 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo do petitório retro, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839891 Nr: 44345-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO FRANCISCO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 839891 – Execução

 Vistos etc.

Dê-se vista à parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407468 Nr: 38738-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE RONDON FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A, MARIA ISABEL MASCARENHAS DIAS - PROC DO 

MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Autos n.º 407468 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação da parte exequente (fl. 323v), 

arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878952 Nr: 16109-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MODESTO FALEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO A. DE LAMÔNICA I. 

PEREIRA - OAB:14.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 878952 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o AR negativo encartado à fl. 132, intime-se o requerente, 

pessoalmente, conforme determinado à fl. 129, através de mandado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1179973 Nr: 43791-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IACY FONTOURA F. A. MACIEL - 

OAB:4.376, JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - OAB:15371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:
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 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819166 Nr: 25447-30.2013.811.0041

 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: R. COSTA PEÇAS ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE P. ALVES 

FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n° 25447-30.2013.811.0041 - Procedimento Ordinário

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO.

R. COSTA PEÇAS – ME, pessoa jurídica, manejou a presente ação 

anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, na qual pretende a 

anulação dos créditos tributários objeto dos DAR - Documentos de 

Ar recadação n . ºs  999/03 .472.590-08 ,  999/03 .472 .591-80 , 

999/03.472.592-61 e 999/03.472.593-42.

Em síntese, diz a autora atuar no comércio varejista de peças e 

acessórios novos para veículos automotores, de modo que adquire, com 

frequência, mercadorias em outros Estados da Federação, como teria feito 

durante todo o ano de 2005.

Informa que, em 04/02/2011, o Réu fez inserir, no seu sistema de conta 

corrente fiscal, supostos débitos fiscais referentes ao ano de 2005, a 

título de ICMS – GARANTIDO, multa, juros de mora e correção monetária, 

totalizando o quantum de R$ 15.276,32 (quinze mil duzentos e setenta e 

seis mil e trinta e dois centavos).

Expõe que, em que pese ausência de requisitos mínimos para cobrança, 

não fora regularmente notificada acerca dos lançamentos, tendo tomado 

conhecimento dos débitos somente após a inclusão em conta corrente 

fiscal.

Aduz que os DAR padeceriam de nulidade por ausência de requisitos 

legais, bem como estariam fulminados pelo fenômeno da decadência.

 Ao final, pede a procedência da ação para o fim de anular os créditos 

tributários objetos dos retromencionados DAR e condenar o réu ao 

pagamento dos ônus de sucumbência.

 Com a inicial, juntou documentos (fls. 17/72).

Sobreveio decisão (fls. 73/74) deferindo o pedido de tutela antecipada, 

para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes do ICMS Garantido Integral, referente ao período referência 

de 02/2005 a 12/2005.

Devidamente citado, o Estado apresentou Contestação (fls. 79/84), 

sustentando, em síntese, a regularidade do lançamento tributário, bem 

como a inexistência de decadência, vez que os DAR teriam sido gerados 

dentro do prazo de constituição do crédito tributário, o que, por corolário, 

também afastaria a possibilidade de prescrição.

 Por derradeiro, pede o julgamento de improcedência da inicial, com a 

consequente condenação da autora nos ônus de sucumbência.

Impugnação à Contestação às fls. 88/91.

Não trouxe documentos com a Contestação.

Instados a especificar provas (fls. 93), a autora manifestou-se pela sua 

desnecessidade (fls. 94), ao passo que o réu deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação (fls. 95).

Vieram-me conclusos os autos.

 É o relatório. DECIDO.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

 O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, sendo despicienda qualquer 

dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ab initio, anoto que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça nos ensina:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514).

2.2. DO MÉRITO.

Argumenta a autora que, em razão de os fatos geradores terem ocorrido 

em 2005, teria a Fazenda Pública Estadual o prazo de 05 (cinco) anos 

para constituir o crédito através do lançamento e notificar o sujeito 

passivo acerca da sua lavratura, contados a partir de 1º de janeiro de 

2006 e com prazo fatal 31 de dezembro de 2010.

Sustenta, todavia, não ter sido notificada acerca de tais lançamentos, 

somente vindo a ter conhecimento deles após sua inclusão em conta 

corrente fiscal, o que se deu em 04/02/2011, motivo pelo qual fulminaria 

em decadência a pretensão do Réu.

 Assevera que o lançamento, obstativo do prazo decadencial, 

considera-se perfectibilizado com a regular notificação, o que não teria 

ocorrido no caso sub oculis, vez que as supostas cobranças enviadas 

pelo Réu teriam se dado via e-mail, hipótese não albergada pela legislação 

estadual e, mais, sem que dissessem respeito aos créditos constantes 

dos DAR em questão.

 Alega, ainda, que os DAR, por não conterem requisitos mínimos exigidos 

no inc. I, do art. 467-E, do Regulamento do ICMS, seriam nulos.

 A controvérsia cinge-se, portanto, em saber se houve ou não efetiva 

notificação de lançamento à autora.

 Os pedidos não procedem.

Após análise acurada dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pela 

autora, em contraste com as verberações ressoadas pelo réu em 

Contestação, tenho por convicção a não procedência.

De fato, o ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação.

 Ocorrido o fato gerador e efetuada a antecipação do tributo pelo 

contribuinte, a autoridade fiscal, tomando conhecimento do fato, homologa 

essa operação e extingue o crédito tributário, ou então, discordando do 

valor recolhido pelo contribuinte, glosa a diferença e efetua o lançamento 

de ofício (art. 149 e incisos, do CTN) para a devida constituição do crédito.

Na lição de Roque Antônio Carraza:

“Finalmente, no lançamento por homologação, dito também 

auto-lançamento, é o próprio contribuinte que aplica a lei tributária ao caso 

concreto, recolhendo a quantia que supõe devida (art. 150, caput, do 

CTN). A Administração Fazendária limita-se, na hipótese, a averiguar a 

regularidade dos cálculos e pagamentos efetuados. Se de acordo com 

eles, homologa-os (aprova-os); se neles percebe equívocos, glosa-os, 

aplicando, quando for o caso, as penalidades cabíveis” (In ICMS – 13ª ed. 

rev. e ampl. – São Paulo : Malheiros Editores, 2009, p. 589/590).

A decadência, mencione-se, nasce em razão da omissão ou inanição do 

sujeito ativo no exercício de proceder ao lançamento. O prazo de 

decadência existe para que o sujeito ativo constitua o crédito com 

presteza, não sendo atingido pela perda do direito de lançar. A 

constituição do crédito tributário ocorre por meio do lançamento, segundo 

o art. 142 do CTN , que deve se dar em um interregno de 05 (cinco) anos.

Nos casos de lançamento por homologação, todavia, é necessária uma 

análise da decadência sob duas óticas, ou seja, com o pagamento do 

tributo e sem o pagamento do tributo.

 Com o pagamento do tributo, aplica-se a regra disposta no §4º, do art. 
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150 do CTN. Caso não haja pagamento do tributo, hipótese do caso sub 

examine, exige a aplicação do art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo 

conta-se do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Se não há o recolhimento antecipado, impossível a homologação do que 

não ocorreu, daí por que a norma legal aplicável ao caso é a do art. 173, I 

do CTN, que reconhece a decadência pela não constituição do crédito 

tributário pela Administração.

O E. STJ tem firmado entendimento dessa mesma maneira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO 

EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA 

CONSUMADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC 

(RECURSOS REPETITIVOS). OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

1. O aresto embargado foi absolutamente claro e inequívoco ao consignar 

que "em se tratando de constituição do crédito tributário, em que não 

houve o recolhimento do tributo, como o caso dos autos, o fisco dispõe de 

cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

o lançamento poderia ter sido efetuado. Somente nos casos de tributo 

sujeito a lançamento por homologação, em que o pagamento foi feito 

antecipadamente, o prazo será de cinco anos a contar do fato gerador 

(art. 150, § 4º, do CTN)".

2. Devem ser repelidos os embargos declaratórios manejados com o nítido 

propósito de rediscutir matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor da causa atualizado.“ (EDcl no AgRg no REsp 

674497 / PR – 2ª Turma – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 

05/11/2009 - DJe 13/11/2009).

Nesse mesmo sentido se pronunciou o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

IMPROCEDENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACOLHIDA TÃO SOMENTE COM 

RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ANO DE 1999 – ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO ANALISADA SOB PENA DE 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

....................................................................................

Ocorre a decadência, se decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data 

do vencimento do tributo e a da constituição do crédito tributário (ICMS).

....................................................................................

(Agravo de Instrumento nº 102559/2009 – Classe CNJ – 202 – Capital; 

Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 

19.01.2010).

Em seu voto, o eminente Desembargador relator Márcio Vidal pontificou:

“Para sua melhor análise, cumpre-me, consignar que o ICMS constitui 

tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo 

de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e 

autotributar-se, na forma prevista no art. 150 do CTN, antecipando seu 

recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da 

autoridade fazendária.

Todavia, no caso de não haver pagamento de tributo pelo contribuinte, o 

lançamento deixa de ser por homologação e passa a ser na forma direta, 

em caráter de substituição, como é o caso dos autos.

Portanto, tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação e 

não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, a constituição 

definitiva é certamente a data do vencimento (Art. 173 do CTN).”

Assim sendo, é certo concluir que fatos geradores ocorridos no ano de 

2005, teriam como dies a quo para constituição do crédito tributário pelo 

lançamento 1º/01/2006, e dies ad quem 1º/01/2011.

Surgem, então, duas hipóteses:

[i] se concordar com o pagamento, o resultado será a homologação, (tácita 

ou expressa), tendo-se a extinção do direito de constituir eventuais 

diferenças, logo, gerando a decadência;

[ii] se, nesses cinco anos, a autoridade perceber que o pagamento foi 

insuficiente, o resultado disso será um lançamento para cobrança dessa 

diferença, e esse lançamento será de ofício.

Colacione-se a decisão abaixo a fim de maior elucidação:

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO 

PRAZO. DECADÊNCIA.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito 

tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 

casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou 

quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a 

constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo 

declaração prévia do débito.

2. Entendimento consolidado por meio do REsp 973.733/SC, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos, julgado em 12.8.2009, nos termos do art. 

543-C, do CPC, relatado pelo Ministro Luiz Fux.

Vislumbra-se, aqui, a presença da segunda hipótese. Sendo assim, essa 

modalidade de lançamento independe da conduta do contribuinte para a 

constituição do crédito tributário.

Faz-se salutar a ressalva de que a legislação estadual pertinente ao ICMS 

foi alterada pela Lei n. 8.715/2007, a qual acrescentou os artigos 39-B e 

39-C ao corpo da Lei n. 7.098/98, passando a prever a possibilidade de a 

Administração promover a notificação de lançamento tributário por meio de 

Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de 

Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo 

de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, de maneira corriqueira 

ou por meio de sistemas eletrônicos (art. 39-C).

Depreende-se da documentação arregimentada aos autos, que diversos 

e-mails foram enviados à autora, a partir de 05/01/2010, informando-a de 

que possuía débitos fiscais junto à SEFAZ/MT e solicitando o seu 

recolhimento dentro do prazo.

 Abaixo, importantes excertos do arcabouço legal referente ao tema:

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e 

legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de 

Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da 

Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou 

Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos 

legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente à 

obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a 

partir 26/09/07 – grifo nosso)

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração 

tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de 

pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões 

de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, 

preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 

redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados 

no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal 

próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput 

do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

.......................................................................................................................

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os 

endereços eletrônicos próprios, do seu preposto e do profissional de 

Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou 

contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e 

comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas 

eletronicamente pelas unidades fazendárias.

 Repise-se que a Lei n.º 7.098/98 estabelece como obrigação do 

contribuinte o registro de seu endereço eletrônico junto ao órgão 

responsável pela fiscalização – SEFAZ-MT -, bem como de acessá-lo, 

diariamente, a fim de verificar as notificações e comunicações que lhe são 

encaminhadas pelo Fisco (art. 17, XVIII), tomando ciência do que lhe é 

atribuído.

Verifica-se dos autos, pois, diversas correspondências eletrônicas 

enviadas à autora, a partir de 2010, fazendo presumir sua ciência e 

obrigatoriedade quanto à antecipação do tributo. Deixando de fazê-la, 

abre-se a oportunidade para o lançamento de ofício.

 Ao que se constata, a autora assim não procedeu, ao menos durante 

todo o ano de 2010.

 Os precedentes da Corte Estadual confirmam a plena eficácia do 

dispositivo legal supracitado, consoante se extrai das emendas dos 

processos: Ap 7180/2013 – Rel. Des. Luiz Carlos da Costa – 4ª Câmara 

Cível – publicado em 27/06/2014 e Apelação/Remessa Necessária n. 

101266/2015, da mesma Câmara Cível e pelo mesmo Relator do feito 

mencionado supra, publicado em 25/02/2016.

Considerando que a autora está inscrita na repartição fiscal, à falta de 
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prova em contrário, presume-se que tenha informado ao Fisco o seu 

endereço eletrônico para fins de recebimento das notificações, conforme 

estabelece o inciso supramencionado.

 Sendo assim, torna-se legal e tempestiva a constituição do crédito fiscal e 

a consequente cobrança efetuada pelo Fisco Estadual.

No que toca à suposta presença de erros materiais nos DAR, há de se 

consignar o disposto no art. 467-E, II e §2º, bem como no art. 467-A, §4º:

Art. 467-E O crédito tributário apurado em função do desempenho de 

atribuição regimentar ou legal de gerência e, observada a proibição de que 

trata o §1º, poderá ser formalizado por meio do Documento de 

Arrecadação de que trata o artigo 88, quando:

............................................................

II - possuir anexo digital que atenda aos requisitos mínimos indicados no 

§2º do artigo 467-B ou com o valor original do tributo e a demonstração do 

crédito tributário total, disponibilizados ao sujeito passivo no endereço 

eletrônico www.sefaz.mt.gov.br;

...........................................................

§ 2º O Documento de Arrecadação e o crédito tributário com ele 

formalizado será processado observando o disposto no artigo 467-A, 

devendo ser registrado a débito do sistema de conta corrente fiscal para 

controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da 

respectiva obrigação.

Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser 

de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança 

Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta 

Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou 

Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei nº 

7.098/98, acrescentado pela Lei nº 8.715/2007)

...............................................................

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos 

termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à 

sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço 

eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 10-B. (cf. § 4º 

art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos 

a partir de 22 de outubro de 2009)

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento adotado 

pelo Réu. Pelo contrário, milita a favor dele a presunção de veracidade 

inerente aos atos administrativos.

Em sede administrativa, diga-se, a autora valeu-se de vários pedidos de 

revisão de lançamento, em que toda sua base argumentativa fora 

devidamente sopesada e refutada pela Ré.

Tendo sido escorreito o procedimento adotado pelo Réu, presumindo-se a 

ciência por parte da autora quanto à existência do lançamento de débitos 

fiscais contra si, mormente com lastro na obrigatoriedade do art. 17, XVII, 

da Lei 7.098/98, não há que se falar em decadência, haja vista o 

lançamento temporâneo.

 Ante ao que restou efetivamente demonstrado nos autos, é possível 

concluir que aos atos administrativos combatidos não acorrem vícios 

quanto à legalidade.

 Neste contexto, não evidenciada qualquer ilegalidade/irregularidade no 

procedimento de constituição do débito fiscal, bem como ante a 

inexistência de decadência no presente caso, mister se faz o 

indeferimento da pretensão autoral.

 3. DISPOSITIVO.

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

 Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, 

mediante as baixas e anotações de estilo.

 P. I. C.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431371 Nr: 11679-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSO BATISTA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 431371 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 899975 Nr: 29807-71.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BORJA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENIFFER DE CASTRO TENCA - 

OAB:14784/MT

 Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo incólume o 

título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (cód. 

872842), em todos os seus efeitos.Deixo de condenar o Embargante no 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/2001.Condeno a embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.Junte-se cópia 

desta sentença nos autos executivos apensos.Após o trânsito em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se.P. I. C.Cuiabá/MT, 28 de novembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016453-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEY DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente em Id. 16393637 destes autos 

de Ação Ordinária que REGINEY DA SILVA SANTOS, aforou contra ato do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 
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as respectivas baixas. Expeça-se o necessário. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034290-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA GLOBO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039853-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L S ACUSTICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZILENE SANTOS CONCEICAO OAB - SP402436 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SANTOS SERRA OAB - MT25068/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FERRI OAB - SP331264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Obs.: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040521-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Diante do exposto, DEFIRO 

A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que suspenda o 

recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, até ulterior decisão. Expeça-se 

mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista, se 

necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040676-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEY HIGINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Nestas considerações, 

INDEFIRO a liminar almejada. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008296-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038520-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o 

necessário. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009971-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINILDES RAMOS DAS CHAGAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Intime-se parte Autora para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca do interesse no prosseguimento no feito. 

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

conclusos. 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: 1008214-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Dessa forma, nos termos dos artigos 283 e 284 do 

Código de Processo Civil, faculto à Parte Impetrante emendar a inicial 

retificando, no prazo de 10 (dez) dias, o pólo passivo da relação 

jurídico-processual adequando à Lei de Mandado de Segurança, sob pena 

de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 284 do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037341-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031336-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ARRUDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE GRACIELY SILVA COSTA OAB - RO9471 (ADVOGADO(A))

ROBSON REINOSO DE PAULA OAB - RO1341 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente de fiscalização/SUFIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Desta forma, ante a 

vedação legal, INDEFIRO a liminar almejada. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031444-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Vistos, etc. Noticia a Parte 

Requerente que o Requerido não está cumprindo com a liminar proferida 

nos autos. Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir 

a liminar de Id. 15482887, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8. Para 

melhor inteligência, faça acompanhar cópia da liminar e desta decisão 

junto ao mandado. Expeça-se mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033602-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIORDAN PARODE DA MAIA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS (AUTOR(A))

PIERO VALADARES GIACOMELLI (AUTOR(A))

RODRIGO COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBSON BEBER DE FREITAS (AUTOR(A))

LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS (AUTOR(A))

LEANDRO FIGUEREDO BARBOSA DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCAS MEDEIROS ROYO (AUTOR(A))

LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCAS LOPES BORGES (AUTOR(A))

JHIANGO DA SILVA FAZOLO (AUTOR(A))

JORGE LUIS DA SILVA AMARAL (AUTOR(A))

GILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

ILDEONES SILVA DA LUZ (AUTOR(A))

JUNIOR DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CESAR DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

DANIEL DE CARVALHO LAMEU (AUTOR(A))

FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO RODRIGUES CAMPOS (AUTOR(A))

DOUGLAS SOUZA PORTO (AUTOR(A))

FAGNER NERIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANDRE NEVES VENTURA (AUTOR(A))

ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BRUNO MAGALHAES DA ROCHA (AUTOR(A))

WILLIAN DE SOUZA MORAIS (AUTOR(A))

SAMER LIANDRO CARVALHO (AUTOR(A))

RUBENS DE AGUIAR REIS (AUTOR(A))

UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038822-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BALDUINO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Assim, com base nas considerações acima expostas, e 

atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), 

intime-se a parte autora para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com 

fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o 

artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, através de declaração de 

imposto de renda recente e declaração atualizada de bens, ou efetuar o 

pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º 

da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1040775-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS FRANCISCO (IMPETRANTE)

ERICK MATSUOKA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão do Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível a manifestação do Impetrado para apreciação do pedido de 

liminar. Assim, intime-se o Impetrado o para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, prestar informações e colacionar documentos, sem prejuízo 

de posterior prazo de defesa. Apresentadas as informações, venham-me 

os autos conclusos imediatamente, para a apreciação do pedido de tutela 

provisória. Expeça-se o mandado que deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002049-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MINOZZO & MINOZZO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (REQUERIDO)

WELLINGHTON LOPES DA ROCHA FILHO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Desse modo, INDEFIRO A 

LIMINAR almejada. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026316-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

DIEGO DUTRA LEITE - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES DUTRA OAB - RS76224 (ADVOGADO(A))

MAURICIO MULLER OAB - RS104942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

 

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:Nestas 

considerações, INDEFIRO a liminar almejada. 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). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002913-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028578-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATAGIBA PROENCA OAB - MT21857/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035175-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELEI PAEZANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034320-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041229-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL WELITON BERTAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por todo o exposto, declino da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os 

autos deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o 

necessário. 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: 1040406-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN GREZELE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA BARTMEYER ZANIRATO (IMPETRADO)

Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão do Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível a manifestação do Impetrado para apreciação do pedido de 

liminar. Assim, intime-se o Impetrado o para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, prestar informações e colacionar documentos, sem prejuízo 

de posterior prazo de defesa. Apresentadas as informações, venham-me 

os autos conclusos imediatamente, para a apreciação do pedido de tutela 

provisória. Expeça-se o mandado que deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028120-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA OAB - MT0014218A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de sentença 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 ao MT Saúde, comprovando nos autos. 

DECISÃO: NOS TERMOS DA CARTA PRECATÓRIA. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504808-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEDRO DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario adjunto de previdência do município de cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do 

art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Autorizo, desde já, o 

levantamento de eventuais valores que possam ter sido depositados nos 

autos, pelo Impetrante. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008066-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO NOVA ERA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA GIOVANELLA MARQUES FREITAS OAB - RS100403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:" Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 11843659 destes autos do Mandado de Segurança que 

RODOVIARIO NOVA ERA LTDA impetrou contra ato do DIRETOR DE 

TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011235-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA (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 Shangrilá, 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: Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. 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). 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008867-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE SOUZA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. 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 PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Parte Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

CAMINHONETE ABERTA CHEVROLET S10 LT DD2 OBC-2783, cor 

BRANCA, chassi 9BG14BEHODC464975, Código Renavam n. 

00524896267, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 

013468084934, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014214-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA LIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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 Parte 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, marca/modelo 

GM/S10 EXECUTIVE 2.8, placa KAT-2554, Ano 2007/2007, Renavam 

916409708, Chassi 9BG138SJ07C423451, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006897-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AMARAL DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870707 Nr: 10097-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, SILVERIO RONALDO DE 

OLIVEIRA, MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES, LINDINALVA ARAUJO 

RAMOS, LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS, OSVALDO DE NOVAES 

COELHO, MAURO FERNANDES RIBAS, MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR, 

LUIZ GEREMIAS CEBALHO DA SILVA, JOCY JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca da certidão expedida pela Contadoria de fls. , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915868 Nr: 40740-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AMORIM DE MELO, CRISTIANY BRUNO DE 

OLIVEIRA, ELIANE LEITE, ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca da certidão expedida pela Contadoria de fls. , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879103 Nr: 16224-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca da certidão expedida pela Contadoria de fls. , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940254 Nr: 54717-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA CRUZ S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - 

OAB:124.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883337 Nr: 18787-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE LORENZO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FAZENDA, FINANÇAS, 

RECEITA OU TRIBUTAÇÃO, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA SILVA - 

OAB:113.620/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700683 Nr: 35306-75.2010.811.0041

 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: DIOGA CAROLINE PINTEL LIMA

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

ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GODDMAN ANDRADE SANTOS - 

OAB:13694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897055 Nr: 27603-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE 

ALVES VIEIRA, JOSE REIS, JOSE OTACILIO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS 

PINHEIRO SILVA, JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA, JOÃO BATISTA DE 

VECHI, JOÃO CARLOS CEPOLINI, JOEL ALEIXO CASTRO, JUCI VIVIAN 

RIZZIOLLI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7.543, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, MARILCI M. F. DE 

SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8.602/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878200 Nr: 15602-37.2014.811.0041

 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: GEDERSON JOEL RODRIGUES ROSA

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

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709561 Nr: 2453-76.2011.811.0041

 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: MAXIMILIANO AUGUSTUS BARRADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 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:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027366 Nr: 35543-36.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: SEBASTIANA OLIVEIRA STURMER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, 

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940254 Nr: 54717-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA CRUZ S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - 

OAB:124.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945534 Nr: 57748-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 

E PRESIDENTE . DA COM. .DE POSSE DA SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462, IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895567 Nr: 26782-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAMILDES DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DESÁ - OAB:16.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401745 Nr: 34014-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO - OAB:3845

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 100961 Nr: 16940-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT, YURI MIKEJEVS 

FRANCO GODOY - OAB:23021/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Intimado para realizar o cumprimento da sentença o Requerido manifesta 

pela reconsideração da decisão, conforme petição de fl. 525, e, 

alternativamente, que seja intimado diretamente o gerente da APSADJ do 

INSS para cumpri-la.

Contudo, compulsando os autos, constato que não há fatos novos, 

circunstâncias relevantes ou adequabilidade probatória para rever a 

decisão anterior, portanto, não havendo o que se reconsiderar.

Desta forma, determino nova intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 415/427, devendo ser intimado no endereço descrito na 

petição de fl. 525, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da 

medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Após, arquivem-se os autos.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935872 Nr: 52520-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MORAIS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 Autos n.º 935872 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, determino a intimação da autarquia ré 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, restabelecer o benefício previdenciário 

concedido em sede de antecipação de tutela (fls. 321/322v), consigne-se 

que o descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 377.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016800-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE PROVIMENTO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 149 de 404



 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID. 16325649 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado MIGUEL PERES contrato dito coator praticado 

pelo SENHOR COORDENADOR DE PROVIMENTO – SEGES/MT - 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Verifico que houve a notificação da autoridade coatora, todavia, o 

mandado de segurança não necessita da concordância do impetrado 

(STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032658-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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: 1012234-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO(A))

 

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: "...Após a liberação dos dois alvarás, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se, ainda o autor a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre a realização das sessões previstas para o mês de agosto, uma vez 

que houve bloqueio judicial de valores para o custeio das mesmas e não 

há prestação de contas juntadas aos autos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual 

para vistas. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE CAMPOS VIANA (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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para 

manifestar-se acerca dos documentos carreados pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) 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: 1019241-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028492-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMAR LUZ E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034039-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BARBOSA LIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: "..Diante 

do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

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: 1010567-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TEIXEIRA PAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - 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 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039511-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEDROSA DUARTE (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

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: "...Diante do exposto, preenchidos os 

requisitos legais, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem liminar e, determino 

ao requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE que viabilize 

INCONTINENTEMENTE, a autorização e disponibilização do serviço de 

home care, 24 horas por dia, ao demandante, com o devido 

acompanhamento da equipe e material hospitalar necessários. Intime-se o 

requerido na pessoa do Diretor Administrativo do Instituto de Assistência à 

Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ou outro 

responsável legal, que lhe faça as vezes, para conhecimento e 

providências, com a urgência que o caso requer, bem como, na 

oportunidade, cite-o, para querendo, apresentar defesa, no prazo legal. 

Deixo para momento oportuno a análise de realização de audiência de 

conciliação, tendo em vista as particularidades do caso concreto. 

Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser cumprida 

por Oficial Plantonista. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028806-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MACHADO KUMAKURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1031258-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: 0504855-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLON DIEGO LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para 

manifestar-se acerca dos documentos carreados pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840357 Nr: 44759-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 
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Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851052 Nr: 54044-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911777 Nr: 38018-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE PARECIDA PASTORE, JOÃO BOSCO PINTO DE 

BARROS, LENITA BORGES BULHÕES, JOCIMEIRE MIRANDA LIMA, 

JUCIMEIRE SILVA DE JESUS, JOSETE MENDES DE ARRUDA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA MARIANO, MARCINA JACINTA DE SOUZA 

MAGALHÃES, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ALVES, MARIA 

APARECIDA SEVÉRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013636 Nr: 29127-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036665 Nr: 39903-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE ASSIS CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047385 Nr: 45095-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARTINS RIBEIRO, ROSANGELA ALVES DE 

ALMEIDA, VALDECI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, ELIZABETH 

PEREIRA RIBEIRO, HELENA IURUPE RODRIGUES, MARCIA AMORIM DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DE PAULA, ANTONIA SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832325 Nr: 37916-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628-A/SP, LUÍS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750124 Nr: 1828-08.2012.811.0041

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, 

ROGÉRIO MENDIOLA WOLFFENBUTTEL, MARCIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS - SUIC, GERENTE SUBSTITUTO DE INFORMAÇÕES ECONOMICO- 

FISCAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860469 Nr: 2103-83.2014.811.0041

 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: AMINADAB FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE GOMES DE MORAES - 

OAB:17.055/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777817 Nr: 31193-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEZ CLEMENTINO DA SILVA FRAGA, WILMA 

CLEMENTINA DA SILVA FRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos atualizados de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924140 Nr: 45951-23.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FIDELIS DA SILVA

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

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920414 Nr: 43673-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797875 Nr: 4260-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA & FERREIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

- SEFAZ/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:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814770 Nr: 21226-04.2013.811.0041

 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: JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806266 Nr: 12738-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR PLÁSTICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BECK - OAB:78.254/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837738 Nr: 42497-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQ-GUIMARÃES MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE ARRECADAÇÃO DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA, CHEFE ARRECARDADOR DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

TANGARÁ DA SERRA, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, OLGA GENY DE 

ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935610 Nr: 52374-96.2014.811.0041

 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: S.O.S. SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E SINAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE ANTONIA KLOC E SILVA 

- OAB:53.438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840364 Nr: 44766-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLO DENNIS THOMMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433319 Nr: 12811-37.2010.811.0041

 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: MARIA ELIAS DE CARVALHO, MARIA ELISA BUFULIN 

GONÇALVES, MARIA ELISE BARROS DE SÁ, MARIA ELISA DE OLANDA 

FERRAZ, MARIA ELISABETE SOUZA LISBOA, MARIA ELISABETH ALVES 

AGUIAR, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT 

- SINTEP, MARIA ELIZENA AMELIA DE NORONHA, MARIA ELOSA DE 

AQUINO VENTURA, MARIA ELIZABETH NEVES TENORIO, MARIA 

ELIZABETH RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059987 Nr: 51067-73.2015.811.0041

 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: EDMIRCO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

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

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 352615 Nr: 22809-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22.926/MT, ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão à fl. 116, intime-se a parte autora, pessoalmente, a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, cumprindo a diligência 

anteriormente determinada pelo juízo (fl. 115), no prazo de cinco dias (art. 

485, §1º do CPC).

Conste-se a advertência que o decurso do prazo sem manifestação é 

causa de extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843264 Nr: 47196-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATAIR PEDROSO CAVALCANTI, AIDE GONÇALVES 

RIBEIRO TEIXEIRA, ARISTEU BARBOSA MIRANDA, ARISTEU BARBOSA 

MIRANDA, ANADIR PEDROSO DAMASCENO, ESPÓLIO DE BENEDITA 

ZENAIDE BARBOSA, ERDETH JUVINA FONTES DA SILVA, LUZIA DE 

JESUS DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ANATAIR 

PEDROSO CAVALCANTI e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886828 Nr: 21153-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LUCIANO 

PEREIRA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se o exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 870276 Nr: 9773-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER MADRUGA DE LUCENA, DANIEL XAVIER DE 

OLIVEIRA, ERLITA ALVES RODRIGUES, IOLAN CONCEIÇÃO VANNI 

CAPUCHO, JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES, LUIZ DE FRANÇA 

BORGES NETO, MARIA EMILIA SANTI COSTA, NILSON PROENÇA FEIJÓ, 

ODNILSON BORDON, SCHIRLENE PROENÇA FEIJÓ, RUBÉNS MARCELINO 

DOS SANTOS, MIRTES APARECIDA FIM, SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

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

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CLEBER 
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MADRUGA DE LUCENA e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045888 Nr: 44316-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE SOUZA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA 

CATARINA DE SOUZA OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 941003 Nr: 55144-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GOMES DE AGUIAR MARANHÃO, DORACY 

GUIMARÃES VALE, ELMITA COSTA, IRENE AIRES DA SILVA, LILIANE 

VILELA MELLO CARVALHO, MARCIO OPPELT, MARIA ANADIR SOARES 

DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA, MARIA DO SOCORRO ALVES 

BESERRA, MARIA NEUZAIR AIRES RIBEIRO, NEIVA MARIA DE FARIA, TAIS 

MARCELINA DA SILVA, VERONICA RODRIGUES SILVA DELFINO, VIVIANE 

MIRANDA GARCIA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se os exequentes para que se pronunciem acerca das 

manifestações do Estado de Mato Grosso, anexadas às fls. 382/435 e 

438/451, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1016957 Nr: 30549-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANUTO DE JESUS, VALDO NICOLAU DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por JOSÉ 

CANUTO DE JESUS e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1042271 Nr: 42619-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINO FIUZA DE ALMEIDA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA LINO 

FIUZA DE ALMEIDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 
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presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1019002 Nr: 31372-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FÉLIX GALVÃO, JEANNE KATT DIAS 

MARQUES, JORDHAN CLAUDIO SALI DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por GERSON 

FELIX GALVÃO e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 871637 Nr: 10787-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BRITO DUARTE, NATALINO XAVIER DE LIMA, 

NATANAEL SALVINO, NEIDE LUDGERIO DA SILVA, NEIDE MARIA 

BOGADO, NIDIA DE SOUZA RODRIGUES, ONILDO SEVERINO DA SILVA, 

NIRVAL SANTANA MAGALHÃES, PAULO PEREIRA, PAULO DE OLIVEIRA 

FILHO

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

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

OAB:15089

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por NAIR BRITO 

DUARTE e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intimem-se os exequentes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 868254 Nr: 8150-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA JACINTO FERMINIO, HELENA MARIA DO 

NASCIMENTO CAMPOS, EDSON MANOEL DA SILVA, MARGARIDA MARIA 

BARROS CORREA, MALTON GUSTAVO GUSMAO WILL, MARIA LOUZENIL 

GONÇALVES DO NASCIMENTO, WALDIR QUADROS, MARIA DA PENHA 

SILVA SANTOS, MARIA CONCEIÇÃO COSTA CAMPOS, VANILDA MARIA 

DA SILVA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, impugnar a 

manifestação de fls. 190/197, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050415 Nr: 46604-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURALICE FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por AURALICE 

FERREIRA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a exequente para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 156 de 404



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 391141 Nr: 26912-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, JOSÉ VITOR CUNHA 

GARGAGLIONE - PROC DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 13.719-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão anexada à fl. 231, intime-se o Estado de Mato 

Grosso, mediante carga pessoal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca do que entender por direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 387769 Nr: 23508-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA C. 

GARGAGLIONE - PROC. DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifico que este processo retornou da segunda 

instância com certidão de trânsito em julgado (fl. 104).

Apesar da manifestação da parte autora à fl. 105, ressalto que a parte 

interessada deve inteligir a sua pretensão em concomitância às devidas 

adequações processuais e possibilidades jurídicas dispostas na seara do 

cumprimento de sentença.

Ante o exposto, faculto ao autor que emende o aludido petitório ou que 

requeira o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 768747 Nr: 21658-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE TOCANTINS DA GAMA BARROS

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

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO F. DE N. ALEIXO - 

OAB:13766 / MT, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, impugnar a 

manifestação de fls. 104/108, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 917491 Nr: 41736-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LAURA DE CAMPOS COELHO, LUIZ 

GONÇALO DE CAMPOS, EDSON NEVES AIARDES, JOSEFINA ELOIZA 

PEREIRA, LEIDE MARIA JARDIM DA SILVA, IRANI GONÇALVES FEITOSA, 

ANA SEBASTIANA DE ALMEIDA, CELIA ANTUNES DA COSTA, ENICIA DE 

VASCONCELOS FUKUSHIMA, BRUNO FERNANDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, impugnar a 

manifestação de fls. 177/184, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027848-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031397-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCAL CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014463-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON GONZAGA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Intime-se 

a parte requerida, para se manifestar acerca dos novos documentos Ids. 

5472672, colacionados pela parte autora. Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001235-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CHAVES TATIM OAB - SC39814 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 

INTIMEM-SE as partes acerca da distribuição do feito para esta Vara 

Especializada, facultando-lhes a ratificação ou não dos atos já 

perpetrados.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1041075-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: SHANGRI - 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: 

Quando o veículo de propriedade da empresa de transportes é retido 

porque foi flagrado na prática de ilícito administrativo, consubstanciado no 

transporte intermunicipal de passageiros sem portar termo de autorização 

emitido pela Autoridade Competente, condicionar sua liberação à 

regularização do ofício, pagamento da multa e das demais despesas, 

significa exercício do poder de polícia, forte na autoexecutoriedade do ato 

administrativo”. (RNS n. 113794/2009). Neste norte, INDEFIRO A LIMINAR 

VINDICADA. Notifique-se, intimando-se a pessoa jurídica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041439-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas e despesas processuais, 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. Certifique-se sobre o recolhimento das 

custas, intimando-se se for o caso o autor para sanar a falha apontada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806073 Nr: 12545-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON PEREIRA RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO DE ABREU SANTOS - 

OAB:28253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817629 Nr: 24062-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880202 Nr: 16897-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE NOTA FISCAL DE SAÍDA /SEFAZ, 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS - SUIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986966 Nr: 17153-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAINARA ARAUJO THAINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932075 Nr: 50447-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE PARO, HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido do HOSPITAL SANTA ROSA consistente no 

ressarcimento de eventuais valores remanescentes, devendo tal matéria 

ser amplamente discutida, pelo suplicante, nas vias ordinárias.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, dou-lhe parcial 

provimento, apenas e tão-somente para analisar o pedido de 

ressarcimento e ingresso do HOSPITAL SANTA ROSA no presente feito, 

nos termos da fundamentação ora apresentada, restando todos 

INDEFERIDOS, facultando, ao HOSPITAL discutir eventuais valores 
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remanescentes, nas vias ordinárias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849189 Nr: 52440-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO BUENO DE MAGALHÃES

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

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

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por cautela, determinei a certificação junto a Secretaria Unificada acerca 

da eventual existência de valores depositados na conta judicial da 

demanda.

A Escrivania juntou aos autos extrato, fls. 54, demonstrando a existência 

de depósito judicial, efetuado pelo requerido no valor correspondente a 

Requisição de Pequeno Valor –RPV, perfazendo a quantia de R$ 

30.329,84 (trinta mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro 

centavos).

Sendo assim, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor total depositado nestes autos, em favor do 

exequente, no valor supramencionado devidamente atualizado, posto que 

o valor vinculado na conta judicial do processo é proveniente do cabal 

cumprimento da obrigação do executado, que realizou o competente 

depósito em Juízo, nos termos do art. 5º, §1º do Provimento nº 

11/2017-CM.

Importante mencionar, que os dados bancários da parte exequente 

necessários para confecção do alvará judicial encontram-se indicados à 

fl. 36/37.

Por derradeiro, ultimadas tal providência, intimem-se as partes, para, 

querendo, postularem o que entender necessário.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os 

autos, sem necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849189 Nr: 52440-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO BUENO DE MAGALHÃES

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

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

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do autor, 

para informar CPF e número de conta bancária do seu Constituinte, para 

posterior confecção de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792298 Nr: 46393-57.2012.811.0041

 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: LAUREDIR ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI- PROC 

REGIONAL - OAB:1.194, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920705 Nr: 43871-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO SALUSTIANO

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

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116258 Nr: 5637-21.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831127 Nr: 36814-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796342 Nr: 2685-20.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO DE PINHO SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867575 Nr: 7625-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO INACIO JORGE FILHO, DIRCE 

ROSA JORGE, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE, A. FRANCO - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:10444

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

especificarem as provas que eventualmente ainda desejam produzir, 

detalhando-as e justificando-as, pena de preclusão, nos termos da 

decisão de fls. 212

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879101 Nr: 16222-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BENEDITA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - PROC. MUNICIPIO - OAB:7892

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763925 Nr: 16543-55.2012.811.0041

 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: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831521 Nr: 37193-89.2013.811.0041

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931096 Nr: 49883-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944687 Nr: 57270-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA, RODRIGO 

NARCIZO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 343155 Nr: 13347-19.2008.811.0041

 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: GELCI COSTA ALECRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 28 

de novembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 104959 Nr: 17405-75.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644

 Diante da concordância entre os litigantes, HOMOLOGO os valores 

apresentados para que operem seus jurídicos e legais efeitos, 

reconhecendo o excesso de execução e fixando o “quantum debeatur” 

em R$ 1.180.773,29 (um milhão, cento e oitenta mil, setecentos e setenta e 

três reais e vinte e nove centavos) do crédito principal da condenação e a 

quantia de R$ 3.879,64 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos) à título de verbas sucumbências. Assim 

sendo e em consonância com a legislação vigente, DEIXO de aplicar a 

condenação do ente público nas custas e taxas processuais, extirpando 

da planilha de cálculo apresentada o valor R$ 1.583,10 (um mil, quinhentos 

e oitenta e três reais e dez centavos).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006886-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

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: 

1006886-33.2016.8.11.0041 AUTOR(A): C&A MODAS LTDA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de 

tutela de urgência proposta por C&A MODAS LTDA. (C&A) 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 inexistência de ofensa à 

legislação consumerista e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do 

feito administrativo. 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 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, 29 de novembro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019646-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO OAB - RJ175193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019646-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BRF S.A. RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com 

depósito do montante integral em dinheiro proposta por BRF – S/A, em 

face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, o cancelamento 

do crédito tributário constituído através da Notificação de Lançamento nº 

63498/631/58/2009, tendo informado que realizou o depósito integral do 

crédito tributário, consignando que a exigência fiscal combatida deve 

permanecer suspensa até o trânsito em julgado da presente demanda. 

Diante da intimação para explicar a razão da divergência da guia de 

depósito judicial juntada aos autos (Id 14001698), que diz respeito ao 

processo nº 035650-51.2013.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a Autora esclareceu 

que efetuou o depósito por meio da Ação Cautelar mencionada, de modo 

que não fosse impedida de obter Certidão de Regularidade Fiscal. 

Consultando referida Ação Cautelar, constato que foi deferida a liminar 

para suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da 

Notificação Fiscal 63498/631/58/2009 em 04/09/2013, estando ainda em 

trâmite perante aquele Juízo. Logo, existindo Ação Cautelar em trâmite na 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca objetivando 

garantir o crédito tributário consubstanciado na Notificação de 

Lançamento nº 63498/631/58/2009, autuada sob o nº 

035650-51.2013.8.11.0041, torna-se também competente para apreciar e 

julgar a presente ação anulatória por força da prevenção. Deste modo, 

DETERMINO a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012935-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 

1012935-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência 

proposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A Requerente aduz, em síntese, a 

nulidade da decisão administrativa proferida no bojo do processo 

administrativo instaurado em seu desfavor, sustentando a inexistência de 

ofensa à legislação consumerista e insubsistência do auto de infração 

lavrado pelo Procon Municipal. 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, 
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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 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. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002777-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO CARPINELLI STEFANI OAB - MT12806/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES DE MACEDO OAB - SP175667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 

1002777-05.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SYLVIA LEDA 

AMARAL PINHO DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

Tributário, com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, proposta por Sylvia 

Leda Amaral Pinho de Almeida, objetivando a restituição de valores pagos 

indevidamente ao Réu a título de ICMS, diante da inexistência de relação 

jurídico-tributária nas operações de transporte ou deslocamento de 

mercadorias, dentre elas seus semoventes, entre seus estabelecimentos 

rurais localizados nos Estados do Pará e Mato Grosso, requerendo 

liminarmente o pedido para que não seja autuada nem tampouco tributada 

quando ocorrer tais operações. Narra que é proprietária da Fazenda 

Divisa, localizada na área rural do município de Vila Rica – MT e da 

Fazenda Rio Liberdade, localizada no município de Cumaru do Norte – PA, 

explorando em ambas a atividade de criação de bovinos para corte, 

afirmando que o gado é reproduzido e engordado na Fazenda Rio 

Liberdade, no Estado do Pará, e quando atingem determinada idade são 

deslocados para a Fazenda Divisa, em Mato Grosso, com o intuito final de 

engorda e venda aos frigoríficos, sendo que nesse transporte o Fisco 

exige o prévio pagamento do ICMS, sem, contudo, ter havido a realização 

da hipótese de incidência pela Autora. Assevera que ao longo dos anos 

de 2012 a 2017, excetuando-se 2014, realizou todos os pagamentos 

exigidos pelo Fisco Mato-Grossense, mesmo diante da ausência da prática 

do fato imponível à incidência tributária, a fim de evitar que seu gado fosse 

impedido de chegar ao destino. Deste modo, com lastro no artigo 165, do 

Código Tributário Nacional, combinado com a Súmula nº 166 do Superior 

Tribunal de Justiça fundamentou seus pedidos. A inicial veio instruída com 

as consultas públicas ao Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato 

Grosso e do Estado do Pará, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 

de Débitos emitida pela SEFAZ/MT e da Certidão Negativa de Natureza 

Tributária emitida pela SEFAZ/PA, e das notas fiscais de transferência 

entre estabelecimentos de mesma propriedade (CFOP: 6151), da Fazenda 

Rio Liberdade/PA para a Fazenda Divisa/MT, em sua imensa maioria, tendo 

sido acostadas apenas 7 (sete) notas fiscais remetidas pela Fazenda 

Divisa destinadas a Fazenda Rio Liberdade, todas relativas aos anos de 

2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 e alguns Documentos de Arrecadação 

Estadual do Estado do Pará (DAE). Antes da análise do pedido de liminar, 

foi facultado à Autora a emenda da petição inicial para juntar aos autos as 

cópias dos comprovantes de recolhimento do ICMS realizados de maneira 

indevida em favor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

essencialidade de tais documentos para a repetição de indébito. 

Devidamente intimada, a Autora trouxe aos autos os mesmos documentos 

juntados inicialmente, acrescidos dos Documentos de Arrecadação 

Estadual do Estado do Pará (DAE), tanto da operação interestadual com 

gado, quanto do ICMS – Transporte de Carga, das Guias de Trânsito 

Animal (GTA) e de alguns comprovantes de nota fiscal de entrada – 

suspensão/não incidência, expedidos pela SEFAZ/MT, sendo que mais 

uma vez, foram juntadas apenas 7 (sete) notas fiscais remetidas pela 

Fazenda Divisa/MT para a Fazenda Rio Liberdade/PA, sem a juntada dos 

comprovantes de recolhimento de ICMS ao Estado de Mato Grosso. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Conforme disposto no artigo 319, do Código de Processo Civil[1], a petição 

inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, além das 

provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E 

nos termos do artigo 321, o juiz, ao verificar o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320, ou a existência de defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará a 

emenda da inicial, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou 

completado. Assim foi feito. Nos termos do despacho de Id 13001067, foi 

facultado à Autora a emenda da inicial para juntar “as cópias dos 

comprovantes de recolhimento de ICMS realizados de maneira indevida em 

favor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tais documentos são 

essenciais à análise do pleito de repetição de indébito”. Não obstante a 

precisão da indicação dos documentos que deveriam ser acostados, a 

Autora não juntou qualquer comprovante de recolhimento de ICMS 

realizado indevidamente ao Estado de Mato Grosso. Por outro lado, trouxe 

vasta documentação demonstrando a emissão de notas fiscais de 

transferência de mercadorias entre suas fazendas, saindo do Estado do 

Pará com destino ao Estado de Mato Grosso, bem como os comprovantes 

de recolhimento do ICMS dessas operações ao Estado do Pará. Além 

disso, dentre os documentos acostados aos autos, existem comprovantes 

de nota fiscal de entrada – suspensão/não incidência, emitidos pela 

SEFAZ/MT, demonstrando que não houve recolhimento ao Estado de Mato 

Grosso, nessas operações. Por este motivo, infere-se que se há qualquer 

indébito a ser repetido, este deverá ser feito pelo Estado do Pará, devendo 

a Autora, caso entenda pertinente, propor a ação no Juízo competente 

para apreciar e julgar demandas contra aquele Estado. Sendo assim, 

conforme prescrito no parágrafo único do artigo 321, do CPC, o juiz 

deverá indeferir a petição inicial caso o autor não cumpra a diligência 

determinada[2]. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento 

no parágrafo único do artigo 321, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, I, do CPC. Deixo de condenar a Autora em honorários 

advocatícios, uma vez que não houve a citação da parte adversa. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e providências 

de estilo. P.R.I.C. Cuiabá, 29 de novembro de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito [1] Art. 319. A petição inicial 

indicará: III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; VI – as provas 

com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; [2] 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
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Intimação

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. Nada obstante o brilhantismo da 

peça deduzido retro, pela autora, à respeito da alegada conxão, 

MANTENHO a minha decisão anterior pelos seus próprios fundamentos. 

Redistribua-se à 4a VESP, com urgência, por haver pedido de liminar. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022875-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARBAZA ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO FERREIRA FILHO OAB - PR42377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR PROCESSO n. 1022875-45.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [APREENSÃO]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

POLO ATIVO: Nome: ARBAZA ALIMENTOS LTDA Endereço: RUA MARIA 

IGNEZ MARAN, JARDIM ALVORADA, FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 

85859-697 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. 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 1130833-0 (ID nº 9141399), 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029981-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT0013254A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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 1131704-8 (ID nº 10069786), 

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: 1008480-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 
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CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação das mercadorias descritas nas NF nº 

264668, 259589, 273326, 270894, 274230, 272643, 275660, 275081, 

275042, 276090, 276105, 275974, 275932, 275899, 275746, 270420, 

275687, 273359, 276820, 276810, 281570, 280509, 281498 e 276879 (ID 

nº 1440824 e 1440825), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1124807-0, 1125023-8, 1125040-9 e 1125076-4 (ID nº 1440822), 

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: 1004761-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 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 e do veículo apreendidos 

constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1133552-1 (ID nº 

11962634), 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: 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)

 

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: 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034542-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034310-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008700-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Fernando MArques de Souza (AUTOR(A))

ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

JOSE MARCIO MENDES CORREA (AUTOR(A))

MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909488 Nr: 36468-66.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: NIVALDO DE ARRUDA E SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo legal, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778279 Nr: 31679-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335824 Nr: 16870-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ROBERTO CORREA MELO, BERNADETE 

MARIA DA SILVA, IRENE CONCEIÇÃO DE CAMPOS, HELOÍSA MARIA DA 

SILVA, IDELMA PANTAROTTO, CÂNDIDA CONCEIÇÃO DE CASTRO, 

MARIA ANUNCIAÇÃO BARBOSA DE ARRUDA, MARILUCY RODRIGUES 

DA SILVA SOUZA, NEUSA SIDÔNIA SILVA SIQUEIRA, MARIA LUIZA 

XAVIER DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE FIGUEIREDO, JOAQUIM ROQUE 

DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS, MARIA LUCIA RIOS 

MOREIRA, SILVIO FERREIRA DOS SANTOS, ROSEANE AGUILAR 

MEDEIROS POLEZE, ZULEIDE SOARES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ANTONIO DA CUNHA 

FELIX - OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424958 Nr: 8628-23.2010.811.0041

 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: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA- MAROMBI 

ALIMENTOS LTDA, ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentando contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708697 Nr: 1782-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955598 Nr: 2876-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÃO E DELICIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

CUIABÁ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:0

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392755 Nr: 28373-23.2009.811.0041

 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: VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424958 Nr: 8628-23.2010.811.0041

 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: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA- MAROMBI 

ALIMENTOS LTDA, ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352622 Nr: 22816-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAU GALDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942456 Nr: 56032-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024926 Nr: 34273-74.2015.811.0041

 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: NICIANE OKUMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hermano jose de castro - 

OAB:22.961-A

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764725 Nr: 17380-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR FEGURI, FUAD FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812311 Nr: 18800-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 813351 Nr: 19828-22.2013.811.0041

 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: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, LUIS 

OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA, DULCE DE MOURA, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS, NELSON PEREIRA DOS SANTOS, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES, ROMES JULIO TOMAZ, 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos 

de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque presente a 

contradição e a obscuridade, os ACOLHO, no sentido de determinar que o 

Estado de Mato Grosso, devedor, arque integralmente com a antecipação 

dos honorários periciais, no valor indicado pelo Perito à fl. 1226.O depósito 

deverá ser efetuado em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio.Intimem-se 

as partes, sendo que a PGE deverá ser intimada pessoalmente, pelo 

Oficial Plantonista.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 28 

de novembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501131-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CHUERI POMPEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501131-22.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:30:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JULIANO CHUERI POMPEU CPF Nº 

616.194.691-20 CDA's Nºs 2012/0756456; 2013/0850262; 2014/1083736; 

2015/1220586 VALOR DA CAUSA: R$ 10.926,45 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição 

intercorrente. II - Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pela Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição 

intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e 

REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de 

suspensão da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema 

PJE. III - O desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[1]. V - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011895-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011895-73.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:05:52 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO 

CNPJ/CPF Nº 003.343.178-78 CDA's Nºs 900888; 1069637; 1226586; 

1339039 VALOR DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 
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que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011905-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011905-20.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:07:34 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO CPF Nº 

003.343.178-78 CDA's Nºs 873898; 1069641; 1226590; 1322927 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011911-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011911-27.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:08:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO CPF Nº 003.343.178-78 

CDA's Nºs 846575; 1067750; 1226579; 1368707. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 
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sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005708-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA SOARES DA CUNHA PIONORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005708-15.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2017 09:38:00 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: TAYNA SOARES DA CUNHA 

PIONORIO CPF Nº 055.772.601-83 CDA's Nºs 1057585; 1224702; 

1420576. VALOR DA CAUSA: R$ 10.756,56 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
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obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA PEREIRA LEITE (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 0502206-96.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:10:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: AMELIA PEREIRA LEITE CPF Nº 

006.588.201-68 CDA's Nºs 2012/0793969; 2013/0902795; 2014/1036824; 

2015/1132461 - IPTU. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.044.0021.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.094,13 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, 

referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174, Parág. único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL 

da Parte Executada. É o relatório necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki que, ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta Execução Fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a Executada pessoalmente, através de Oficial de 

Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do 

Mandado devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em 

sendo certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela 

Parte Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa 

de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação do Município Exequente para se manifestar sobre a 

devolução do AR sem realização da citação válida da Parte Executada, 

CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. Decorrido o 

prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE 

QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em 

sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de 

Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. Decorrido o prazo acima de 

QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos 

imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou sentença de extinção, 

face o advento da prescrição intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei 

nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento acima não implica na 

extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do termo da 

prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à ao 

Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza a 

termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 
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inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502206-96.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:10:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: AMELIA PEREIRA LEITE CPF Nº 

006.588.201-68 CDA's Nºs 2012/0793969; 2013/0902795; 2014/1036824; 

2015/1132461 - IPTU. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.43.044.0021.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.094,13 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, 

referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174, Parág. único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL 

da Parte Executada. É o relatório necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki que, ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta Execução Fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a Executada pessoalmente, através de Oficial de 

Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do 

Mandado devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em 

sendo certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela 

Parte Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa 

de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018, REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da intimação do Município Exequente para se manifestar sobre a 

devolução do AR sem realização da citação válida da Parte Executada, 
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CERTIFICANDO-SE o arquivamento nestes autos eletrônicos. II. Decorrido o 

prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no PRAZO DE 

QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses aprovadas em 

sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. Superior Tribunal de 

Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. Decorrido o prazo acima de 

QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos 

imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou sentença de extinção, 

face o advento da prescrição intercorrente prevista no Art. 40 e §§ da Lei 

nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento acima não implica na 

extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do termo da 

prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à ao 

Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza a 

termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502207-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502207-81.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:11:00 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ANA CRISTINA DA COSTA CPF Nº 

107.698.541-68 CDA's Nºs 2012/0766444; 2013/0874835; 2014/1044379; 

2015/1234745. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.3.22.041.0192.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.944,17 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174, Parág. único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a 

estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL da Parte 

Executada. É o relatório necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki que, ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta Execução Fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a Executada pessoalmente, através de Oficial de 

Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 
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CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do 

Mandado devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em 

sendo certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela 

Parte Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa 

de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018, nos termos dos incisos III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar da intimação 

do Município Exequente para se manifestar sobre a devolução do AR sem 

realização da citação válida da Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o 

arquivamento nestes autos eletrônicos e ANOTANDO-SE nos Relatórios. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

Decorrido o prazo acima de QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção, face o advento da prescrição intercorrente prevista 

no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

ao Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado(s) pela(s) 

CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174, 

Parág. único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a 

CITAÇÃO POR EDITAL da Parte Executada. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece 

ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas 

as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki que, ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

Execução Fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

como também face ao disposto no seu Art. 771, com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, INDEFIRO o pedido de 

CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

a Executada pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do Mandado 

devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se imediatamente 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em sendo 

certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela Parte 

Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 , nos termos dos incisos III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar da intimação 

do Município Exequente para se manifestar sobre a devolução do AR sem 

realização da citação válida da Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o 

arquivamento nestes autos eletrônicos e ANOTANDO-SE nos Relatórios. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

Decorrido o prazo acima de QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção, face o advento da prescrição intercorrente prevista 

no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

ao Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 
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Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM
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DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado(s) pela(s) 

CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174, 

Parág. único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a 

CITAÇÃO POR EDITAL da Parte Executada. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece 

ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas 

as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki que, ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

Execução Fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

como também face ao disposto no seu Art. 771, com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, INDEFIRO o pedido de 

CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

a Executada pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do Mandado 

devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se imediatamente 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em sendo 

certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela Parte 

Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 , nos termos dos incisos III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar da intimação 

do Município Exequente para se manifestar sobre a devolução do AR sem 

realização da citação válida da Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o 

arquivamento nestes autos eletrônicos e ANOTANDO-SE nos Relatórios. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

Decorrido o prazo acima de QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção, face o advento da prescrição intercorrente prevista 

no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 175 de 404



termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

ao Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501789-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:54:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GETULIO ALVES CARVALHO CPF 

Nº 103.819.701-59 CDA's Nºs 2012/0725388; 2013/0904380; 

2014/1004758; 2015/1128478. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.06.0621.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.905,16 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) descrita(s) 

na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). 

Foi determinada a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174, Parág. único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL 

da Parte Executada. É o relatório necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki que, ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta Execução Fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a Executada pessoalmente, através de Oficial de 

Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 
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Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do 

Mandado devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em 

sendo certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela 

Parte Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa 

de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 , nos termos dos incisos III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar da intimação 

do Município Exequente para se manifestar sobre a devolução do AR sem 

realização da citação válida da Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o 

arquivamento nestes autos eletrônicos e ANOTANDO-SE nos Relatórios. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

Decorrido o prazo acima de QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção, face o advento da prescrição intercorrente prevista 

no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

ao Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). - LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501789-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:54:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GETULIO ALVES CARVALHO CPF 

Nº 103.819.701-59 CDA's Nºs 2012/0725388; 2013/0904380; 

2014/1004758; 2015/1128478. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.06.0621.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.905,16 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) descrita(s) 

na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). 

Foi determinada a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174, Parág. único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 
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Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL 

da Parte Executada. É o relatório necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki que, ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta Execução Fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), como também face ao disposto no seu 

Art. 771, com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao 

estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/201, 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a Executada pessoalmente, através de Oficial de 

Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo acima sem a devolução do 

Mandado devidamente certificado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

imediatamente estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. II. Em 

sendo certificado pelo Sr. Meirinho o êxito na citação pessoal, decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pela 

Parte Executada e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa 

de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008, ou outras determinações. III. Contudo, em sendo certificado da 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e, 

considerando que estes autos eletrônicos permaneceram ‘ARQUIVADOS’ 

informalmente, face à inércia do Município Exequente, conforme exegese 

do item 4.1 das teses aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da 

Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 , nos termos dos incisos III e IV do Art. 927 do CPC/2015, 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar da intimação 

do Município Exequente para se manifestar sobre a devolução do AR sem 

realização da citação válida da Parte Executada, CERTIFICANDO-SE o 

arquivamento nestes autos eletrônicos e ANOTANDO-SE nos Relatórios. II. 

Decorrido o prazo acima de cinco anos SEM a manifestação do Município 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Procuradoria Fiscal Exequente para se manifestar, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS, conforme exegese do item 4.4. das teses 

aprovadas em sede de Recurso Repetitivo da Primeira Seção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. III. 

Decorrido o prazo acima de QUINZE DIAS, com ou sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão ou 

sentença de extinção, face o advento da prescrição intercorrente prevista 

no Art. 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 c/c Art. 174 CTN. IV. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

ao Município Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao 

Arquivo Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente o 

Município Exequente desta decisão, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- TESES APROVADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão 

do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 

e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda 

Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do 

CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela 

falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, 

deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que 

constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição.” (negritei e grifei). - LEI Nº 6.830/1980: Art. 40 - 

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O 

juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 
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advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da 

execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, 

também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos 

atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 

bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir 

força executiva. (negritei). Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à 

execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502079-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/10/2015 08:58:40 REDISTRIBUIÇÃO: 

23/02/2016 12:21:00 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO CPF Nº 106.963.771-87 

CDA's nºs 2012/0745385; 2013/0919939; 2014/1050703; 2015/1218938. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.25.013.0303.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.276,00 - IPTU DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por 

carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos 

eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece 

ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas 

as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de 

CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 179 de 404



exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - TESES APROVADAS EM 

SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: 

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda Pública, em 

sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, 

correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de 

qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá 

demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui 

o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição.” (negritei e grifei). - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. 

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) (...) - LEI Nº 

6.830/1980: Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; (...) Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas 

causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os 

seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As 

citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. (...) § 3o A intimação da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005500-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:10:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DO CARMO 

SCHURING SIQUEIRA CPF Nº 275.211.251-34 CDA Nº 1420402 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.936,55 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502803-65.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:44:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/CPF Nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0774863; 

2013/0900229; 2014/1075861; 2015/1215967. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.849,22 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO 

do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o prazo de 

suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502103-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502103-89.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:32:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SILVIA NUNES DE OLIVEIRA CPF Nº 

377.962.911-91 CDA's Nºs 2012/0728054; 2013/0864974; 2014/1048549; 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.975,04 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007767-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAURO HUDSON MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007767-10.2016.8.11.0041 

DISTRIB.: 01/06/2016 09:55:16 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: NAURO HUDSON MONTEIRO CPF Nº 

537.270.531-00 CDA'(S) Nº'(S) 943056; 974635; 1104221. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.243,97 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) 

em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 

serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 
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fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023355-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARIA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023355-23.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:19:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ROSANGELA MARIA ALVES CPF 

Nº 483.333.281-72 CDA Nº 1422419 VALOR DA CAUSA: R$ 6.323,82 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – 

CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500301-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MANOEL DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500301-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/06/2015 10;44:43 REDISTRIBUIÇÃO: 

25/04/2016 12:02:51 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: SILVIO MANOEL DOS REIS CPF Nº 314.382.101-91 CDA's 

Nºs 2011/0589226; 2012/0744150; 2013/0909796; 2014/1001474. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.731,03 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 
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Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008373-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA VIEIRA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008373-04.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2017 08:43:55 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: APARECIDA VIEIRA DE MEDEIROS 

CPF Nº 176.081.391-53 CDA's Nºs 1014452; 1177045; 1297298 VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.566,82 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a SUSPENSÃO desta Execução Fiscal, face o 

PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I - Considerando que o 

prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA imediatamente para a 

Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução ou extinção pelo pagamento, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de ARQUIVAMENTO até a data da prescrição intercorrente. II - 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o pedido de suspensão 

da Procuradoria Municipal Fiscal), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que 

conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV - 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.
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Processo Número: 1009170-14.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009170-14.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/06/2016 09:41:14 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA CPF 

Nº 544.313.871-53 CDA's Nºs 935534; 961847; 1098893 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.221,07 VALOR DA CAUSA: R$ 3.221,07 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 
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único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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Processo Número: 0502025-95.2015.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502025-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: REDISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 11:04:47 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE 

AUGUSTO DA CUNHA CPF Nº 424.799.409-34 CDA's Nºs 2012/0721879; 

2013/0889762; 2014/1026787; 2015/1119604 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.390,74 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O requerimento de citação por edital não merece 

ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram esgotadas todas 

as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] 

, como também face ao disposto no seu Art. 771[2] , com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 
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Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - TESES APROVADAS EM 

SEDE DE RECURSO REPETITIVO STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: 

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução;” (negritei e grifei). “4.4.) A Fazenda Pública, em 

sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, 

correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de 

qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá 

demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui 

o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição.” (negritei e grifei). - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. 

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) (...) - LEI Nº 

6.830/1980: Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal; (...) Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas 

causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os 

seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 

(duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - 

mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de 

cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 

(cem mil) salários-mínimos. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável 

exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se 

refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos 

previstos em lei. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As 

citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. (...) § 3o A intimação da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 
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primitivo endereço. Art. 205. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005701-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ANTONIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005701-57.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2016 15:25:21 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA CPF 

Nº 208.156.891-87 CDA's Nºs 892438; 987141 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.010,49 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501439-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PINHEIRO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501439-58.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:44:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EUNICE PINHEIRO PINTO CPF Nº 

078.020.438-75 CDA's Nºs 2012/0818955; 2013/0944190; 2014/0960203; 

2015/1106375 VALOR DA CAUSA: R$ 4.004,87 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o 

parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que o PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ 

EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento, presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a 
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serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 

CINCO ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerido pela 

Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

CERTIFICADA a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida 

DANDO-SE VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

executada(s) e anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

extinção deste processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011897-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011897-43.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:06:12 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO CPF Nº 

003.343.178-78 CDA's Nºs 900889 1069642 1226591 1264413 VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
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seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011908-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011908-72.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:07:57 EXEQUENTE: MUNICíPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO CPF Nº 003.343.178-78 

CDA's Nºs 833146; 1069636; 1226585; 1315719. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011910-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (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 1011910-42.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/07/2016 10:08:27 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ROBERTO AMADO FELÍCIO CPF Nº 

003.343.178-78 CDA's Nºs 892286; 1069639; 1226588; 1305414. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.160,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 
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Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016392-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS REINERS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016392-96.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:35:52 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS REINERS CPF Nº 

002.163.131-04 CDA's Nºs 1133582; 1048887; 1284784. VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.404,42 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito 

fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO do crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que até a presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, 

presumindo-se que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar do término do prazo de suspensão requerido pela Procuradoria 

Fiscal Exequente, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a Parte Executada, 

por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 
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seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503836-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIA ANTONIA LEOPOLDINA GOZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503836-90.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 15:30:17 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: HILARIA ANTONIA LEOPOLDINA 

GOZZO CPF Nº 257.691.209-59 CDA's Nºs 2012/0727122; 2013/0904137; 

2014/1033476; 2015/1128572. VALOR DA CAUSA: R$ 3.982,10 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501196-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCRECIA SONNI KARA JOSE (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 0501196-17.2015.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:09:47 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: LUCRECIA SONNI KARA JOSE 

CNPJ/CPF Nº 199.705.449-34 CDA's Nºs 2012/0759956; 2013/0907902; 

2014/1012942; 2015/1161790. VALOR DA CAUSA: R$ 9.930,95 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501751-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENTO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501751-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:14:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE BENTO DE ALMEIDA CPF Nº 

209.349.391-87 CDA's Nºs 2012/0777988; 2013/0849892; 2014/1008489; 

2015/1156771. VALOR DA CAUSA: R$ 7.380,83 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502530-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIB JOSE FARES (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 0502530-86.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:32:42 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADIB JOSE FARES CPF Nº 

208.001.851-53 CDA's Nºs 2012/0751105; 2013/0879573; 2014/1050827; 

2015/1233431. VALOR DA CAUSA: R$ 3.288,82 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502049-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS GRANCAP LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502049-26.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 12:04:08 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: TRANS GRANCAP LTDA - ME CNPJ 

Nº 04.530.913/0001-70 CDA's Nºs 2012/0750791; 2013/0922681; 

2014/1081260; 2015/1231820. VALOR DA CAUSA: R$ 13.650,65 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – 

CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo 

COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do crédito 

executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a presente data 

a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA MANIFESTOU ao Juízo 

quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se que inexistem 

irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem baixa na 

Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerido pela Procuradoria Fiscal Exequente, quando deverão 

ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADA a ausência ou não de 

manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE VISTA destes autos 

eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e anexada(s) com a 

inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de decretação ex offício da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste processo eletrônico de 

Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O DESARQUIVAMENTO destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir 

antes CERTIDÃO circunstanciada da superação dos obstáculos para a 

satisfação efetiva do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso 

Repetitivo STJ REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e 

seu retorno ao Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta sentença a 

Parte Executada, por Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º 

do CPC/2015. VII. PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1340553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018: – LEI Nº 6.830/1980 

– LEF: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 

for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 

1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da 

decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 

o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer 

a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO D EPROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501693-31.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:08:38 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSÁ DE SOUZA CPF Nº 

234.802.119-68 CDA's Nºs 2012/0731767; 2014/1023354; 2015/1171012. 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.330,54 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 
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seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 195 de 404



as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:08:38 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSÁ DE SOUZA CPF Nº 

234.802.119-68 CDA's Nºs 2012/0731767; 2014/1023354; 2015/1171012. 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.330,54 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
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SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500667-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 11:10:14 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SEMEAR PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME CPF Nº 04.924.011/0001-19 CDA Nº 

2012/0814727. VALOR DA CAUSA: R$ 3.684,29 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. I. 

CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 
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decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500667-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEAR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500667-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 11:10:14 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SEMEAR PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME CPF Nº 04.924.011/0001-19 CDA Nº 

2012/0814727. VALOR DA CAUSA: R$ 3.684,29 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. I. 

CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 
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(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502066-62.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/10/2015 15:27:54 REDISTRIBUIÇÃO: 

23/02/2016 12:12:07 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: THIAGO ALEXANDRE CORREA DA COSTA CPF Nº 

856.786.781-91 CDA's Nºs 2012/0792192; 2013/0893319; 2015/1184439. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.385,52 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 
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1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502066-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALEXANDRE CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 201 de 404



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 0502066-62.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/10/2015 15:27:54 REDISTRIBUIÇÃO: 

23/02/2016 12:12:07 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: THIAGO ALEXANDRE CORREA DA COSTA CPF Nº 

856.786.781-91 CDA's Nºs 2012/0792192; 2013/0893319; 2015/1184439. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.385,52 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 
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citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 
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deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 
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PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502135-94.2015.8.11.0041 

DATA DA REDISTRIB.: 08/10/2015 09:50:15 DISTRIB.: 23/02/2016 13:48:43 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VICENTE 

RODRIGUES DE ALVARENGA CPF Nº 270.179.151-00 CDA's Nºs 

2012/0725431; 2013/0891274; 2014/1011296; 2015/1130723. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.132,11 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 
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a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502135-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES DE ALVARENGA (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 0502135-94.2015.8.11.0041 

DATA DA REDISTRIB.: 08/10/2015 09:50:15 DISTRIB.: 23/02/2016 13:48:43 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VICENTE 

RODRIGUES DE ALVARENGA CPF Nº 270.179.151-00 CDA's Nºs 

2012/0725431; 2013/0891274; 2014/1011296; 2015/1130723. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.132,11 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 
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autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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5.157,20 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 
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citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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5.157,20 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 
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(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501509-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 17/09/2015 07:54:46 REDISTRIB.: 23/02/2016 07:35:27 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WAGNER 

VICENTE PEREIRA CPF Nº 914.112.621-15 CDA's Nºs 2012/0746400; 

2013/0880649; 2014/1079767; 2015/1219167. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.825,68 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 
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Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 
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do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WAGNER 

VICENTE PEREIRA CPF Nº 914.112.621-15 CDA's Nºs 2012/0746400; 

2013/0880649; 2014/1079767; 2015/1219167. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.825,68 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 
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citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDIVALDO 

RODRIGUES BARBOSA FARIAS CPF Nº 312.657.902-72 CDA's Nºs 

2012/0802925; 2013/0926033; 2014/1030734; 2015/1235498. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.272,64 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 
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10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDIVALDO 

RODRIGUES BARBOSA FARIAS CPF Nº 312.657.902-72 CDA's Nºs 

2012/0802925; 2013/0926033; 2014/1030734; 2015/1235498. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.272,64 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe 

pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, 

segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o 

por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação 

por edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não 

foram esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 

8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, 

verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor 

do precedente repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 

1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades), da lavra do 

saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do 

Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda 

Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze 

dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o 

modo normal de citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de 

Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa 

norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 
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1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500725-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE ALVES DAS NEVES MENEZES (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 0500725-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 24/08/2015 10:22:15 REDISTRIB.: 18/02/2016 10:32:10 

EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: DARLENE 

ALVES DAS NEVES MENEZES CPF Nº 208.600.561-04 CDA's Nºs 

2012/0753560; 2013/0924555; 2014/1063839. VALOR DA CAUSA: R$ 

13.125,36 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 

a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 
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PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: DARLENE 

ALVES DAS NEVES MENEZES CPF Nº 208.600.561-04 CDA's Nºs 

2012/0753560; 2013/0924555; 2014/1063839. VALOR DA CAUSA: R$ 

13.125,36 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pela(s) CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) 

ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAL(IS). Foi determinada a 

citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação, segundo 

AR juntado a estes autos eletrônicos. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Municipal Exequente requereu a citação da/o Executada/o por 

EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O requerimento de citação por 

edital não merece ser acolhido, no caso presente, uma vez que não foram 

esgotadas todas as demais modalidade de citação previstas no Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” A propósito, registro o voto condutor do precedente 

repetitivo que originou a sumula acima referida - REsp 1103050/BA – 

TEMA 102 (Tese firmada: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), da lavra do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki, que ao interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980), fundamento do pedido da Fazenda Pública Exequente 

neste caso, consignou que ‘não retornando em quinze dias o aviso de 

recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de 

citar o executado), “(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por 

edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma 

estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas 

sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação’. (negritei). 

Ressalte-se que o novel CPC/2015, que se aplica subsidiariamente à esta 

execução fiscal, por força não só do Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], 

como também face ao disposto no seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 

recepcionou a Súmula 414 STJ acima, ao estabelecer que, somente após 

o insucesso da citação pelo correio, seguirá a citação por meio de Oficial 

de Justiça, verbis: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de 

justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 

frustrada a citação pelo correio.” (negritei). Dessa forma, ao caso 

presente se impõe que a norma do Art. 8º, inciso III da LEF (Lei nº 

6.830/1980) seja aplicada em consonância com o Art. 249 do CPC/2015 e 
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a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos e em observância ao 

disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], INDEFIRO o pedido 

de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda Pública Exequente, 

antes da tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Assim, 

dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE 

o respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para cumprimento do 

Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo Sr. Meirinho 

devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para providências. II. Em 

sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de Justiça, 

CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo Sr. 

Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON 

NOGUEIRA - ME CNPJ Nº 12.267.119/0001-04 CDA Nº 2015/1242597. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.088,25 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 

no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 
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julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM
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EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON 

NOGUEIRA - ME CNPJ Nº 12.267.119/0001-04 CDA Nº 2015/1242597. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.088,25 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pela(s) CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAL(IS). Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação, segundo AR juntado a estes autos eletrônicos. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

citação da/o Executada/o por EDITAL. É o relatório necessário. DECIDO. O 

requerimento de citação por edital não merece ser acolhido, no caso 

presente, uma vez que não foram esgotadas todas as demais modalidade 

de citação previstas no Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), face ao que 

dispõe a SÚMULA STJ 414, verbis: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” A propósito, 

registro o voto condutor do precedente repetitivo que originou a sumula 

acima referida - REsp 1103050/BA – TEMA 102 (Tese firmada: A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), da lavra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que ao 

interpretar o inciso III do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980), fundamento do 

pedido da Fazenda Pública Exequente neste caso, consignou que ‘não 

retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação 

pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), “(...) a citação 

será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é 
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no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação 

alternativa de formas de citação, mas sim indicação de modalidades de 

citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em outras palavras: a 

citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras 

modalidades de citação’. (negritei). Ressalte-se que o novel CPC/2015, que 

se aplica subsidiariamente à esta execução fiscal, por força não só do 

Art. 1º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1], como também face ao disposto no 

seu Art. 771[2], com o seu Art. 249 recepcionou a Súmula 414 STJ acima, 

ao estabelecer que, somente após o insucesso da citação pelo correio, 

seguirá a citação por meio de Oficial de Justiça, verbis: “Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” 

(negritei). Dessa forma, ao caso presente se impõe que a norma do Art. 

8º, inciso III da LEF (Lei nº 6.830/1980) seja aplicada em consonância com 

o Art. 249 do CPC/2015 e a Súmula STJ 414 do STJ. Por tais fundamentos 

e em observância ao disposto nos incs. III e IV do Art. 927 do CPC/2015[3], 

INDEFIRO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL apresentado pela Fazenda 

Pública Exequente, antes da tentativa de citação por meio de Oficial de 

Justiça. Assim, dando-se prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através de Oficial 

de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos termos do 

nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de dez dias para 

cumprimento do Mandado de Citação, não havendo a sua devolução pelo 

Sr. Meirinho devidamente certificado sobre a diligência, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

providências. II. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, conforme 

interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 

6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 

1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 

543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, em sendo certificado a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, pelo Sr. Oficial de 

Justiça, CERTIFIQUE-SE expressamente sobre os motivos apontados pelo 

Sr. Meirinho e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta Execução Fiscal, suprindo informações 

necessárias à citação da Parte Executada e consequente validade desta 

execução fiscal (Art. 239 CPC/2015 c/c Art. 1º da LEF), no prazo de 

QUINZE DIAS, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do 

Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980), e consequente extinção deste 

processo eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. 

II do CPC/2015, independentemente de nova vista à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, conforme exegese do Paragrafo único do Art. 487 

do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. IV. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item III), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O ADVENTO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEIS ANOS, a contar da data do 

despacho que determinou a citação e interrompeu a prescrição, nos 

termos do Art. 174 do CTN c/c § 1º do Art. 240 do CPC/2015 e Art. 1º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme exegese do Paragrafo único do Art. 

487 do CPC/2015, estabelecida pelas Teses implementadas pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - REsp 

1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. V. Decorrido o prazo acima (seis anos do despacho que 

determinou a citação), não havendo manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente sobre informações necessárias à citação da parte 

Executada e advento da prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação no período e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção com 

julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do CPC/2015 c/c 

exegese das Teses estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. VI. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a citação da Parte Executada), dependerá da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). VII. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

VIII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. IX. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) (...) - LEI Nº 6.830/1980 - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL: Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; - CODIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de 

nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será 

considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A 

citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 280. As citações e 

as intimações serão nulas quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; ... 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se. Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. (negritei). Parágrafo 

único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I 

da Parte Especial. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; (...) FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023428-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023428-92.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:35:26 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EXPRESSO NS TRANSPORTES 

LTDA CNPJ/CPF Nº 04.531.619/0001-83 CDA's Nºs INEXISTENTES VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.142,95 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E 

REGIME DE EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição inicial 

anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o 

crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, 

contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 

312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 

protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os 

efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012850-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PUCINELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012850-70.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:32:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LUIZ PUCINELI CPF Nº 064.881.968-04 

CDA('s) Nº(s) - INEXISTENTE VALOR DA CAUSA: R$ 2.584,97 SENTENÇA 

459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. No caso em 

epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito 

menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal 

Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 

320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando 

a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz 

quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 
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Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013360-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSELMA APARECIDA MAGALHAES HIRANO (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 1013360-83.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:23:12 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDSELMA APARECIDA MAGALHAES HIRANO CPF 

Nº 622.411.921-04 CDA's Nºs INEXISTENTES VALOR DA CAUSA: R$ 

4.592,81 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos 

eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda 

Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto 

nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não 

existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada 

nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei 

nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz 

a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ 

JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este 

Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, 

devidamente instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina 

o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação e DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se 

o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos, com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002168-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (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 1002168-90.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2016 15:27:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR 

MARCONDES CNPJ/CPF Nº 495.398.921-04 CDA's Nºs VALOR DA 

CAUSA: R$ 28.777,43 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME 

DE EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos 

autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da 

Fazenda Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o 

disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. 

Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, 

todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos 

mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004002-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004002-31.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:42:17 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SF EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ Nº 03.537.289/0001-70 CDA's Nºs 

INEXISTENTES VALOR DA CAUSA: R$ 2.515,25 SENTENÇA 459 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há 

petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's 

documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso 

presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, 

verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial 

for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu 

os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003419-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO (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 1003419-46.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:29:41 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO 

CNPJ/CPF Nº 182.015.201-49 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 

12.379,75 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos 

eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda 

Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto 

nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não 

existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada 

nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei 

nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz 

a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ 

JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este 

Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, 

devidamente instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina 

o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação e DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se 

o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos, com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003991-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003991-02.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:35:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: APEMAT ASSESSORIA DE 

COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA CNPJ Nº 01.507.409/0001-61 CDA's 

Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 2.478,38 SENTENÇA 459 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição 

inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's 

documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso 

presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, 

verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial 

for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu 

os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1024435-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1024435-22.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/08/2017 16:19:38 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WILSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 

Nº 299.719.001-06 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 21.438,20 

SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. No 

caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - 

PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023237-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THODUS GESTAO EM PROJETOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023237-47.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:03:49 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: THODUS GESTAO EM PROJETOS 

LTDA - ME CNPJ Nº 12.424.256/0001-05 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.852,79 SENTENÇA 459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃO. No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos 

eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda 

Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto 

nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não 

existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada 

nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei 
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nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz 

a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ 

JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este 

Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, 

devidamente instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina 

o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da 

citação e DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos 

termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se 

o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos, com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003418-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003418-61.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:29:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF Nº 

064.755.311-20 CDA's Nºs VALOR DA CAUSA: R$ 2.518,59 SENTENÇA 

459 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO. No caso em 

epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito 

menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal 

Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 

320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando 

a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz 

quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, REVOGO o despacho ordenatório da citação e 

DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente PJe da 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. Isento de custas, nos termos 

do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. Publique-se integralmente, para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as 

baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. [2]. 

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24858 Nr: 1237-49.2014.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Fabiano M. de Campos - 

OAB:13339-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI RESENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do executado para fornecer 

os dados bancários para expedição do RPV, conforme petição do 

Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49600 Nr: 3375-47.2018.811.0082

 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: ANTONIO CARLOS CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO DO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT

 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.
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Nada mais.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486410 Nr: 31122-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, 

NILTON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB-MT 13714-MT 

- OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA OAB/MT 13.714, advogando em causa propria, para que 

apresente as contra-razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 6435-37.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, 

ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA, WANDERLEI DE JESUS 

DUTRA, BELZAILTON AUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EDUARDO MAHON - OAB:MT 6363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - 

OAB:8951, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6.693, TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005, WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6591/MT

 Autos código nº 100476

Vistos, etc.

Ante a renúncia de fls. 2787, nomeio o advogado JORGE HENRIQUE 

FRANCO GODOY, militante nesta capital e atuante no Tribunal do Júri, para 

patrocinar a defesa do acusado ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA, dativamente e sem qualquer ônus para o Estado.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 157088 Nr: 4440-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON APARECIDO PEREIRA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 Autos Código n° 157088

Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão, devendo, ainda, atualizarem os endereços das testemunhas 

que, na oportunidade, arrolarem.

Após, conclusos para inclusão do feito na pauta de julgamentos pelo 

Tribunal do Júri.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2018.

Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N.º 004/2018-GAB

Dispõe sobre as reformas estruturais a serem realizadas neste Núcleo 

nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2018.

O Exmo. Sr. Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, Juiz de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Estado Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei etc...

CONSIDERANDO a necessidade de realinhamento das atividades 

desenvolvidas neste Núcleo, sendo, inclusive, prorrogadas até o dia 19 de 

Dezembro de 2018, conforme portaria nº 79/2018-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do ofício nº 250/2018, que dispõe sobre a 

necessidade da realização de reforma estrutural da referida Vara;

CONSIDERANDO que os necessários reparos foram agendados para os 

dias 03 e 04 de Dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art.1° - Determinar a suspensão do expediente externo do Núcleo de 

Execução Penal nos dias em que houver reforma na Vara, isto é, 03 e 04 

de Dezembro de 2018, mantendo inalteradas as atividades internadas.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de Novembro de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370069 Nr: 10521-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisângela Gonçalves da 

Silva Oliveira - OAB:OAB/MT 12.954

 CERTIFICO que faço, nesta data, a intimação da defesa do recuperando 

para tomar ciência e se manifestar, no prazo legal, sobre o cálculo de 

pena de fls. 325. Nada mais.

______________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376886 Nr: 18316-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 Intimação da defesa para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

impugnação do Ministério Público às fls. 253-257.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 78663 Nr: 11585-67.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DE CARVALHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:11548/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando ELENILSON DE 

CARVALHO NEVES.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pela prescrição 

executória da pena de multa.

É o relatório. Decido.
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Em detida análise aos autos, denota-se que foi declarada extinta a 

punibilidade do penitente, em virtude do reconhecimento da prescrição da 

pretensão executória, 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 sentenças condenatória (28/12/2005, fls. 38).

Desta forma, julgo extinta a punibilidade de ELENILSON DE CARVALHO 

NEVES 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 427201 Nr: 2512-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:OAB/MT 19579/O

 Vistos, etc.

 Para fixação das condições impostas no regime aberto (restritiva de 

direitos), designo audiência admonitória para o dia 24/01/2019, às 

14h00min.

Proceda-se nova tentativa de intimação do recuperando, inclusive aos 

finais de semanas.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533313 Nr: 25060-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN JUNIOR DA SILVA SANTOS, WESLEY 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA. OAB/MT: 21001/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, no que se refere à 

testemunha do item 5. 2 – Cumpra-se o disposto no item 8, com relação a 

Defesa para apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 

3º do CPP, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 469857 Nr: 9770-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, KALIL 

CALONGA DAHROUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517/B

 PROCESSO N.º: 9770-15.2017.811.0042 (CÓDIGO:469857)

 RÉUS: MARCO ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA

KALIL CALONGA DAHROUG

Vistos etc.

Recebo a denúncia em desfavor dos acusados MARCO ANTÔNIO GOMES 

DE ALMEIDA e KALIL CALONGA DAHROUG, pois presentes os requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal.

Citem-se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de 

proposta do sursis processual, contudo este juízo não tem mais data 

disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados 

para os processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, 

incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315784 Nr: 14833-31.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 440711 Nr: 17280-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERREIRA BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 
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eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 470846 Nr: 10761-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.10.2020 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 416179 Nr: 21278-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA, NATHAN 

DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:, WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 21278-26.2015.811.0042 Cód. 416179

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: EDNELSON SANTANA DE OLIVEIRA

NATHAN DE ARRUDA COSTA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 315597 Nr: 14641-98.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIMEIRE RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163/MT

 PROCESSO Nº: 14641-98.2011.811.0042 Cód. 315597

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉ: ANIMEIRE RODRIGUES RAMOS

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.10.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se a acusada seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a ré estiver presa, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

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.: 460128 Nr: 37730-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Antonio de Moraes 

Duarte - OAB:15384/MT

 PROCESSO Nº: 37730-77.2016.811.0042 Cód. 460128

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CHRISTIAN KELVIN BOTELHO E CARVALHO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.10.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 400718 Nr: 4938-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guerique Baraldi - 

OAB:25.758, josineia sanabria ortiz prado - OAB:9.822

 PROCESSO Nº: 4938-07.2015.811.0042 Cód. 400718

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLOVES CARVALHO DE ALMEIDA FILHO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 
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residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 373313 Nr: 14379-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN JUNIOR DA SILVA, EDMILSON 

CASTRO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:

 PROCESSO Nº: 14379-46.2014.811.0042 Cód. 373313

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: VALENTIN JUNIOR DA SILVA

EDMILSON CASTRO GONÇALVES DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 434326 Nr: 10401-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCK FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 PROCESSO Nº: 10401-90.2016.811.0042 Cód. 434326

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MAYCK FERNANDES DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.10.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 428751 Nr: 4212-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE MORAES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 PROCESSO Nº: 4212-96.2016.811.0042 Cód. 428751

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOÃO HENRIQUE MORAES LIMA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13.10.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 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.: 307537 Nr: 5738-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES BONFIM, TITO LIVIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA - 

OAB:12.009, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:

 PROCESSO Nº: 5738-74.2011.811.0042 Cód. 307537

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: PERICLES BONFIM

TITO LIVIO CORREA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.11.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 311079 Nr: 9174-41.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER ROBERTO VIEIRA, VILNEY DE SOUSA 

BRITO, AMADEU GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE. - OAB:, JOICE DE CARVALHO RIBEIRO. - OAB:, RODRIGO LEITE 

DA COSTA - OAB:20.362
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 Cód. 311079

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03.11.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 460415 Nr: 115-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDINEY LIBÓRIO 

FELICIANO - OAB:

 PROCESSO Nº: 115-19.2017.811.0042 Cód. 460415

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANTONIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.09.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 424514 Nr: 30275-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA LUZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:11548/MT

 PROCESSO Nº: 30275-95.2015.811.0042 Cód. 424514

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VAGNER DA LUZ COSTA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21.09.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 454746 Nr: 31987-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO, JEFERSON REYNER 

ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 PROCESSO Nº: 31987-86.2016.811.0042 Cód. 454746

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRA

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.09.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 320824 Nr: 20578-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO NEY DA SILVA 

PROVENZANO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20578-89.2011.811.0042 (Código: 320824) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: FAYDERSON ARMANDO 

FAVARETTO SENTENÇA 3. Dispositivo: Diante do exposto, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO nas penas do 

delito tipificado no art. 304, “caput” do Código Penal. 5. Pena Definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu FAYDERSON ARMANDO FAVARETTO 

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa no 

mínimo legal. 6. Regime de Cumprimento da Pena: O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º alínea 

“c”, do Código Penal. 7. Deliberações Finais: Com relação ao documento 

falso apreendido, determino sua destruição nos termos da CNGC. Isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais. Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia para a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos 

termos do que dispõe a CNGC. Após, comunique-se a condenação via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2018. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456149 Nr: 33443-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA, 

WESNEY MIGUEL TORRES CUBA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 PROCESSO Nº: 33443-71.2016.811.0042 Cód. 456149

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA

WESNEY MIGUEL TORRES CUBA DA COSTA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.10.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 481407 Nr: 21159-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALVIS ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIEGAS DA 

SILVA - OAB:19.093

 PROCESSO Nº: 21159-94.2017.811.0042 Cód. 481407

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROSALVIS ANTUNES DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.11.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 374635 Nr: 15870-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, ANDERSON 

CORDEIRO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.073

 PROCESSO Nº: 15870-88.2014.811.0042 Cód. 374635

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: KAIO FELIPE LEITE DA SILVA

ANDERSON CORDEIRO DOS ANJOS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.11.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 469670 Nr: 9582-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228

 PROCESSO Nº: 9582-22.2017.811.0042 Cód. 469670

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANDRÉ LINO DE SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.11.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 452614 Nr: 29723-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ESTEVAO DA SILVA, PEDRO VIEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:10768

 PROCESSO Nº: 29723-96.2016.811.0042 Cód. 452614

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCIO ESTEVÃO DA SILVA

PEDRO VIEIRA DA SILVA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.11.2020 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2018.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 110209 Nr: 14396-29.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GHALL - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 14396-29.2007.811.0042 Cód. 110209

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MOISES GOMES DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.11.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 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.: 402563 Nr: 6900-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY AMORIM - OAB:

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08.10.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448296 Nr: 25273-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DIAS BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATHEUS DIAS BARBARA, Cpf: 

05449829167, Rg: 26982374, Filiação: Miriam Siqueira Barbara e Onecimo 

Dias, data de nascimento: 26/03/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 9259-3993. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 06/06/2015, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 1º, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal do denunciado Matheus Dias Barbara, considerando 

ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. 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, 28 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155431 Nr: 2778-82.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DA SILVA, 

Cpf: 00607197102, Rg: 1639576-0, Filiação: José Alves Coelho e Marilza 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 23/08/1983, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá Ou Jaraguari/ms-MT, solteiro(a), pintor/ acabador de mármore, 

Telefone 9236-7695/9227-3747. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 27/01/2010, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, caput, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado José Alberto Gonçalves da Silva (fls. 64, 

69, 71, 81), considerando ainda a inexistência de outros endereços, 

cite-se o acusado por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

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, 28 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407932 Nr: 12556-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA VAILLENT, 

JUNIOR FRANÇA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 236 de 404



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA 

VAILLENT, Cpf: 02034553128, Rg: 1735379-3, Filiação: Edenilzes Monteiro 

de Souza Vaillant e Marcilio Alves Vaillant, data de nascimento: 

16/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), operador de 

maquinas, Telefone 9940-8298/9663-0870 e atualmente em local incerto e 

não sabido JUNIOR FRANÇA DE ARRUDA, Rg: 1489954-0, Filiação: 

Benedito Antonio de Arruda e Deonice Rosa França Arruda, data de 

nascimento: 13/03/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

cobrador / entragdor, Telefone 9334-9682/9263-0075. 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$ 506,85 (Quinhentos e seis reais e oitenta e 

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

prazo do deste edital, sob pena de execução dos valores 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, 28 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431337 Nr: 7069-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, Cpf: 

91906709149, Rg: 13120468, Filiação: Edsantos Jorge de Souza e 

Deuzelina dos Santos Souza, data de nascimento: 28/06/1981, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), pintor, 

Telefone 9285-8221. 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$ 505,20 (Quinhentos e cinco reais e vinte 

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

do deste edital, sob pena de execução do valor 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, 28 de novembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488240 Nr: 27745-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDSON JUNIOR TEIXEIRA MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVIDSON JUNIOR TEIXEIRA MONGE, 

Cpf: 03645748105, Rg: 20860714, Filiação: Claudineia Santos Teixeira e 

Deivson Benedito Monge, data de nascimento: 03/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 999971981. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE INTERESSE NA 

RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Processo cód. 488240Denunciados: Davidson Junior 

Teixeira Despacho:Torno sem efeito o despacho de fls. 76, dos autos.Em 

razão da necessidade de se priorizar os processos de réus presos e 

processos referentes às Metas 02/2016 e 04/2016 do CNJ e ante a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do item 7.45.2 da CNGC, para período posterior há 180 dias, e 

ainda considerando a necessidade de se facilitar vista dos autos, pelas 

Partes, determino que o processo permaneça na Secretaria do Juízo 

aguardando disponibilidade de pauta para os feitos distribuídos no ano de 

2017.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), se houver, juntado o Laudo 

Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do 

art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que manifestem, 

no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição.Decorrido o 

prazo sem manifestação ou impugnação, considerando que não há mais 

interesse à persecução penal, oficie-se à MMª Juíza Diretora do Fórum, 

para que determine as providencias que se fizerem necessárias para 

encaminhamento a uma das Unidades do Exército Brasileiro, conforme 

prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na hipótese de não haver sido 

juntado o laudo pericial, providencie-se e após cumpram-se as 

determinações descritas linhas acima.Quanto às demais apreensões, se 

houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Cumpram-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374462 Nr: 15770-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, WANDERLEY 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO WANDERLEY DA SILVA 

SANTOS, DRA. ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO, OAB/MT 13.654, PARA 

APRESENTAR DEFESA INICIAL NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530198 Nr: 21974-57.2018.811.0042

 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): ROBINSON DA CRUZ MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 
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ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA 

ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, João Felipe Oliveira do 

Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:19253/E, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI 

- OAB:14981/MT, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados VILSO GOMES VIANA, 

brasileiro, natural de Mirassol D’Oeste/MT, nascido em 19/01/1986, 

portador da cédula de identidade RG nº 1624258-0 SSP/MT e do CPF nº 

722.992.151-15, filho de Teresa Gomes Ferreira Viana e Clovis Luiz Viana, 

residente na rua Bento Alexandre, 666, Centro, Mirassol D ´Oeste/MT, 

JOSÉ ESMICESEA DA SILVA, brasileiro, natural de Umuarama/PR, nascido 

em 18/09/1963, portador da cédula de identidade RG nº 462.047 SSP/MT e 

do CPF nº 630.183.731-20, filho de Cicilia Tibrutini da Silva e José Manuel 

da Silva, residente na Avenida Oeste, 254, Bairro Jardim das Américas, 

São José dos Quatro Marcos/MT, ALEX SANTOS DA SILVA, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/12/1988, filho de Angelina Conceição 

dos Santos e Albenicio Roque da Silva, residente na rua 6, quadra 06, 

CASA 32, bairro Nova Esperança III, Cuiabá/MT, OSVALDO PEDRO DA 

SILVA, brasileiro, natural de Assaí/PR, nascido em 09/02/1960, filho de 

Maria Arlinda da Silva e Sebastião Clarindo da Silva, residente na rua 06, 

quadra 28, Casa 488, bairro Jardim Industriário II, em Cuiabá/MT e ARIZON 

ROQUE DA SILVA, brasileiro, natural de Iturama/MG, nascido em 

14/11/1966, portador da cédula de identidade RG nº 0459341-3 SSP/MT e 

do CPF nº 329.095.001-87, filho de Elvina Roque e Francisco Zeferino da 

Silva, residente na rua N, casa 180, bairro Nova Esperança, Etapa II, 

Cuiabá/MT, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado, nas 

sanções do crime previsto no nas sanções do crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo ao último incurso ainda no artigo 61, 

inciso I, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LOS da prática delitiva capitulada no 

artigo 35, caput, e artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403690 Nr: 8096-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574 /MS

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 525881 Nr: 17831-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:OAB-MT 3301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278

 Intimação para a defesa comprovar o pagamento para diligência para 

intimação das testemunhas para audiência designada para o dia 

10/12/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 356688 Nr: 18657-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO SOUZA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Visto

R. hoje.

Visando readequar a pauta de audiência, então redesigno para o dia 

04.02.2019, às 12h:30min.

Às providências.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 525255 Nr: 17205-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wainer Williaans de 

Figueiredo Fortes - OAB:14.614/MT

 Precatória n°.16480-22.2015 ( Id. 411669 )

Vistos.

R. Hoje.

Aportou esse feito à conclusão em decorrência da manifestação 

ministerial de fl. 30 e v°, aduzindo em síntese que o prazo para o 

cumprimento das obrigações se encontra extrapolado.

 Pois bem.

Ante o teor da manifestação do ilustre Promotor de Justiça, então, 

determino a imediata devolução da presente missiva, com as homenagens 

deste juízo e mediante as formalidades legais.

Cumpra.

 Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436670 Nr: 12973-19.2016.811.0042

 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): JOÃO RIBEIRO DE AMORIM, EDSON 

FERNANDES DOS SANTOS, ANTONIO CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Patrono dos Réus para, no prazo legal, 

apresentar quesitos visando instruir as cartas precatórias a serem 

expedidas para as comarcas de Rondonópolis-MT e Caraguatatuba-SP, 

para oitiva das testemunhas de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455938 Nr: 33244-49.2016.811.0042

 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): RAFAEL MENDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, de 

que a Carta Precatória enviada para a Comarca de Porto Alegre do 
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Norte-MT, ref. 69, com a finalidade de inquirição das testemunhas de 

defesa foi distribuída sob nº 7746-26.2018.811.0059, código 109342, e 

designada audiência naquele Juízo para o dia 17/12/2018, às 13h15m.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 530627 Nr: 22426-67.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3°, do 

CPC/2015.A exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499983 Nr: 39046-91.2017.811.0042

 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): GILCLER ALCINO SABAINI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:7436

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, procedeu-se com o interrogatório do réu GILCLER ALCINO 

SABAINI DE SOUZA, As testemunhas de acusação não se fizeram 

presentes. Assim sendo e considerando que as partes concordaram em 

inverter a ordem de instrução, procedeu-se com a inquirição das 

testemunhas de defesa RAYLANDER LARA DE PRADO e MARIA 

FERNANDA SOZARES QUEIROZ CEROM. A defesa desiste na oitiva das 

testemunhas JOELSON DE SOUZA PASSOS, JOSE WILSON GONÇALVES 

TAVARES e DARCI CARLOS FORNARI. Por outro lado, visando o 

regularmente encerramento da instrução, DESIGNO para inquirição das 

testemunhas de acusação o dia 05/02/2019, às 14:30 horas. Para tanto, 

DETERMINO que intime-se e requisite-se as testemunhas de acusação, 

com antecedência, saindo os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo 

o que for necessário. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que 

encerrasse o presente termo que lido e achado conforme vai assinado por 

todos. Eu, ____________ Pedro Edwardo Frozi Rippel, Estagiário, que o 

digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509650 Nr: 2405-70.2018.811.0042

 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): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA, HANGEL 

GABRIEL DE LIMA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Nos termos do despacho de folhas 173, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os advogados da defesa para, em cinco dias, 

manifestarem-se sobre o ofício de folhas 171/173.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535180 Nr: 26884-30.2018.811.0042

 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): WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, impulsiono os autos, no sentido de 

intimar o Patrono da defesa para, no prazo legal, apresentar defesa 

preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536931 Nr: 28514-24.2018.811.0042

 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): GUSTAVO BATISTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Vistos, etc. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de GUSTAVO BATISTA MELO, ante a suposta prática dos 

crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 

10.826/03. A defesa preliminar do acusado veio às fls. 115/141, ocasião 

que suscitou e requereu : a) a revogação da prisão preventiva em 

decorrência da inobservância dos requisitos legais na expedição do 

mandado de busca e apreensão, tornado ilegal as buscas feitas no 

domicílio e, consequente, as provas obtidas através do referido ato; b) a 

desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por 

entender que o entorpecente apreendido na residência seria para o 

consumo pessoal do acusado; c) alternativamente, o reconhecimento da 

causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da LT. Com vista 

dos autos, o d. Promotor de Justiça manifestou-se contrário ao pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado em sede de defesa preliminar 

(fls. 142/143[...] RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o 

denunciado GUSTAVO BATISTA MELO como incurso no artigo da lex 

repressiva nela mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13/02/2019, às 15:00 horas, para o interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Intimem-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.: 536931 Nr: 28514-24.2018.811.0042

 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): GUSTAVO BATISTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 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 GUSTAVO BATISTA MELO 

como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 15:00 

horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa.Intimem-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
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 Cod. Proc.: 538600 Nr: 30131-19.2018.811.0042

 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): ELON DOS SANTOS LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ( DR. DAVID BRANDÃO ). - 

OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

54), 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 o denunciado ELON DOS SANTOS LINO 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536931 Nr: 28514-24.2018.811.0042

 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): GUSTAVO BATISTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas nos itens I e II da cota ministerial ofertada 

de fl. 05v.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retornem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452514 Nr: 29624-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12636/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada JOELI 

MARIANE CASTELLI OAB/MT 16746 da audiência de instrução julgamento 

para o dia 02/04/2019 às 16h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517631 Nr: 9881-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados 

DURVALINO GLERIAN OAB/MT 18.906 e SATRIX ANGÉLICA SILVA MELLO 

OAB/MT 23.036 da audiência designada para o dia 02/04/2019 às 

13h30min.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538993 Nr: 30516-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DEZAN RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando: Réu(s): Gabriel Dezan Ribeiro, Cpf: 06840315150, Rg: 

38596971-5 SSP MT Filiação: Antonio Carlos Martins Ribeiro Filho e Claudia 

Maia Dezan Ribeiro, data de nascimento: 22/08/1997, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Av. Haiti, N° 804, Ed. 

Bellevie, Apto. 1604, Torre ii, Bairro: Jardim das Americas, Cidade: 

Cuiabá-MT,

Finalidade:Proceder a CITAÇÃO do réu: GABRIEL DEZAN RIBEIRO, acima 

qualificado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito e 

por meio de advogado, a acusação feita pelo Ministério Público, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares exceções, juntar 

documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão (artigos 396 e 396-a do CPP)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Intime-se, via DJe, o advogado constituído pelo 

acusado para que informe nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

endereço no qual o acusado poderá ser localizado para ser citado.

Decorrido o prazo, se nada for informado, certifique nos autos e 

expeça-se edital de citação do réu, com prazo de 15 (quinze) dias, para a 

presentar resposta a acusação, na qual poderá arguir toda a matéria de 

defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, estas, somente nesta 

oportunidade, pena de preclusão.

Transcorrido o prazo do edital, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

resposta a acusação, dê-se nova vista ao Ministério Público.

Retornando os autos, conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330003 Nr: 10172-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMS, CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - 

OAB:16020, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290, ULYSSES 

RIBEIRO - OAB:5464

 Vistos.

Em atenção às petições juntadas às fls. 683 e 684/686, compulsando os 

autos verifiquei constar à fl. 323 certidão que dava conta do sumiço da 

mídia de fl. 108 já em 08/08/2013 e, conquanto tenha sido certificado a 

respeito à época, nenhuma providência fora tomada pela magistrada que 

presidia o feito.
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Desta feita, ante o grande lapso temporal decorrido desde então (mais de 

cinco anos), a apuração da responsabilidade acerca do sumiço da mídia 

restou prejudicada.

Não obstante, em contato telefônico, a Assessoria desta Vara obteve da 

DEDDICA a informação de que a delegacia detém a outra mídia mencionada 

à fl. 107, constante do envelope lacrado de numeração A40361, que 

contém as mesmas imagens da mídia desaparecida, a qual será 

imediatamente encaminhada a este juízo.

Assim sendo, aguarde-se o recebimento da mídia. Juntada aos autos, 

vistas às partes (com certificação acerca da mídia a cada retirada do feito 

da secretaria) para ciência e manifestação. Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443925 Nr: 20715-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJN, MADS, MSDC, FCDC, LCA, JCDCN, 

FCDCJ, FGDALF, RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

OMAR KHALIL - OAB:11682, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimados os advogados do 

Requerido João Celestino da Costa Melo, Dr. HUENDEL ROLIM WENDER, Dr 

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO, e os advogados do Requerido Pedro 

Jamil Nadaf, Dr. WILLIAM KHALIL; Dr OMAR KHALIL, para que se 

manifestem sobre as avaliações de fls. 323/324 e 402, respectivamente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470325 Nr: 10270-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA 

LIMA, CLÁUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO, EMANUEL GOMES 

BEZERRA JUNIOR, EDER DE MORAES DIAS, PERCIVAL SANTOS MUNIZ, 

JURANDIR DA SILVA VIEIRA, LUCIA ALONSO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/5324, DIOGENES GOMES CURADO FILHO - 

OAB:24761, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, FILIPE MAIA BROETO 

NUNES - OAB:23948/O, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, JOÃO 

OTÁVIO DUARTE LAZZAROTTO - OAB:OAB/MT 25.703, KÉLCIO JUNIO 

GARCIA - OAB:8169, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, VALBER 

MELO - OAB:8.927

 Certifico e dou fé que atendendo as normas da CNGC e ante a inércia do 

advogado do acusado José Márcio de Menezes que até a presene data 

não apresentou resposta à acusação, após sua intimação via 

DJE,impulsiono estes autos para intimação do réu, pessoalmente a 

constituir novo advogado no prazo de dez dias, sob pena da sua defesa 

prosseguir pela Defensoria Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 529324 Nr: 28589-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO REGER PEREIRA DA SILVA, EZANIO 

CECCON CAPPELARI, EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS 

SANTOS, EDIVANIO CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LEOMAR BORGES GUIMARÃES - 

OAB:19451/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Ação Penal n. 28589-05.2014.811.0042 – Cód. 529324

Vistos, etc.

Cuida-se de autos desmembrados da ação penal originária (Cód. 373222) 

em relação aos réus: Mário Reger Pereira da Silva, Ezanio Ceccon 

Cappelari, Everson Benedito Aparecido de Campos Santos e Edivanio 

Campos da Silva, a qual aguarda apresentação da resposta à acusação.

Às fls. 10467/10489, Ezanio Ceccon Cappelari constituiu defesa particular, 

como aponta a procuração de fls. 10490, a qual apresentou a resposta à 

acusação cumulada com pedido de revogação de prisão preventiva.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido formulado pela 

Defesa de Ezanio Ceccon, conforme fls. 10673/10674.

A fls. 10680, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs 

recurso de apelação em face da decisão, de fls. 10626/10627, que deferiu 

a produção de provas antecipada em relação ao réu Mário Reger Pereira 

da Silva, e nomeou aquele órgão para o acompanhamento dos atos.

É o relatório do necessário. Decido.

1. Depreende-se do relatório que, a Defesa do acusado Ezanio Ceccon 

Cappelari formulou pedido de revogação de prisão preventiva, 

fundamentando que não estão presentes os motivos ensejadores da 

decretação da prisão preventiva, uma vez que, por ora, não ficou 

devidamente demostrada ou comprovada a participação do réu no delito 

descrito da inicial acusatória.

Fundamentou, ainda, que o réu não tem intenção de furtar-se a eventual 

aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução processual.

Em análise à tese da Defesa, de que não ficou devidamente demostrada 

ou comprovada a participação do réu no delito descrito da inicial 

acusatória, tenho que não prospera, porquanto na decisão que decretou a 

prisão preventiva do acusado e na denúncia restou plenamente 

demostrada a existência da materialidade dos delitos imputados, bem 

como, restaram evidentes veementes indícios de autoria.

Aliado aos argumentos consignados no decreto preventivo, tem-se 

também que o réu, na fase extrajudicial, confessou a autoria delitiva, como 

bem salientou a douta Defesa, a fls. 10474.

Desta forma, não há que se falar que não existem nos autos provas da 

efetiva participação do denunciado nos crimes a ele imputado, visto que o 

mesmo confessou a prática delitiva.

Além disso, a Defesa sustentou que a ordem de prisão emanada deste 

juízo poderia ter sido cumprida anteriormente visto que, ao tempo da 

expedição do mandado de prisão, o denunciado já se encontrava recluso 

na Penitenciária Central do Estado, de modo que o atraso não pode ser 

atribuído ao acusado.

Esta tese defensiva também não merece acolhimento, porquanto a decisão 

que decretou a prisão preventiva do réu deu-se 06/06/2014, período este, 

em que o denunciado não se encontrava recluso, conforme informação 

prestada pela Penitenciária Central do Estado (fls. 10672).

Acresça-se que o acusado Ezanio Ceccon Cappelari possui uma extensa 

ficha criminal, o que demonstra que a sua personalidade é voltada para a 

prática criminosa e certamente faz do crime seu meio de vida, como bem 

ressaltou o Parquet.

Consigno, por ser importante, que, além dos fatos imputados na presente 

ação penal (organização criminosa e crime contra o patrimônio), o réu foi 

recentemente preso pela prática dos crimes de receptação e associação 

criminosa e que as suas condenações unificadas somam 

aproximadamente trinta anos de condenação criminal (PEP cód. 33732 – 

Comarca de Jaciara/MT).

Ademais, tem-se ainda o fato de que o acusado Ezanio Ceccon esteve 

foragido por mais de quatro anos.

Deste modo, vejo que a prisão preventiva é medida necessária para a 

garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa e 

garantir a aplicação da lei.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o 

imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi 

delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e 

pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo 

vincula-se à garantia da ordem pública.

Em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defesa desse 

acusado, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da 
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prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o acusado já ter sido condenado pela prática de diversos delitos 

é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação ao 

cometimento de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, 

volte a delinquir, reforçando a necessidade da prisão preventiva. Portanto, 

a hipótese legal da garantia da ordem pública também se faz presente sob 

o fundamento de se evitar a reiteração criminosa.

Nesse sentido, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de 

produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e 

da aplicação da lei penal.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua 

conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já 

bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática 

da situação determinante da prisão, ou seja, há que haver algum FATO 

NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código 

de Processo Penal:

TÍTULO IX

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, 

se sobrevierem razões que a justifiquem.

 § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar (art. 319).

 Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Cito a doutrina:

Os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva devem 

estar presentes não apenas no momento da sua decretação, como 

também durante toda a continuidade de sua imposição no curso do 

processo. Diz-se, por isso, que a decisão que decreta ou denega a prisão 

preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantida a 

situação fática e jurídica que motivou a decretação da prisão cautelar, 

esta dever ser mantida; alterados os pressupostos que serviam de base à 

decisão, pode o juiz proferir nova decisão em substituição à anterior, na 

medida em que tal decisão não faz preclusão pro judicato. Enfim, como 

toda e qualquer espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva 

à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais 

presentes os motivos que a ensejaram, ou renomada se acaso 

sobrevierem razões que a justifiquem. (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual 

de Processo Penal: volume único. 2ª ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2014, p. 

929)

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva de EZANIO CECCON CAPPELARI (fls. 10467/10489), com base 

nos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, 

acrescidos das razões expostas neste “decisum”.

2. Compulsando detidamente os autos, observei que até o presente 

momento não foi procedida á citação do réu Ezanio Ceccon Cappelari, 

assim sendo, proceda-se a citação do réu.

Por este motivo, postergo a análise da resposta à acusação apresentada 

pela Defesa do acusado, para depois da sua citação.

3. Considerando que foi precedida a citação do réu Edivanio Campos da 

Silva (fls. 10679), intime-se a defesa do acusado para apresentar reposta 

acusação no prazo legal.

4. Em relação ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, contra a decisão que deferiu a produção de 

prova antecipada em relação ao réu Mário Reger Pereira da Silva, tenho 

que tal recurso não merece ser recebido, visto que a decisão recorrida 

tem cunho meramente interlocutório.

É importante mencionar, que as decisões interlocutórias dividem-se em 

dois tipos: simples e mista, observa-se que as decisões interlocutórias 

simples solucionam, apenas, as questões processuais, enquanto que as 

decisões interlocutórias mistas extinguem o processo ou uma determinada 

fase procedimental.

Assim sendo, fica evidente que a decisão recorrida amolda-se a decisão 

interlocutória simples, a qual não ostenta características de decisão 

definitiva, ou com força de definitivas, por este motivo é incabível a 

interposição de recurso de apelação, conforme ensina a Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO 

PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. NÃO 

CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE A QUO. ART. 593, II, § 4º, DO CPP. 

ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. 

LEGALIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o 

aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de 

julgado que se apresenta omisso, contraditório. Obscuro ou com erro 

material (art. 619 do CPP). 2. O art. 593 do Código de Processo Penal 

consigna expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de 

apelação. No particular, vê-se que a decisão a quo – de cunho meramente 

interlocutório, que não põe fim ao processo – não se amolda ao previsto 

no artigo em comento. Assim, incabível a apelação criminal para 

impugna-la. (STJ – Edcl no AgRg no REsp: 1343956 MT 2012/0193456-5, 

Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 

10/03/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).

Nesse sentido, assinala Norberto Avena que “esta forma de 

pronunciamento judicial é impugnável por meio de recurso em sentido 

estrito, quando houver previsão legal dessa via impugnativa para o caso 

concreto em análise. Não havendo possibilidade de ingresso desse 

recurso, poderá ser atacada por meio de habeas corpus, mandado de 

segurança ou correição parcial, que não possui natureza recursal.” 

(Processo penal: esquematizado, Norberto Avena, 5ª Ed., 2013, pág. 

1065).

Além disso, tenho que o teor da Súmula 455 do STJ é aplicado, 

tão-somente, em casos em que a decisão que deferir a produção de prova 

antecipada se fundamentar no mero decurso de prazo.

No caso em análise, a decisão recorrida (fls. 10626/10627) 

fundamentou-se, além do decurso de prazo, também na possibilidade das 

testemunhas não serem localizadas, visto que os fatos apurados nesta 

ação penal se deram há mais de 05 (cinco) anos e dizem respeito a mais 

de 60 (sessenta) denunciados e diversos fatos criminosos.

Acresça-se, ainda, que da decisão que suspendeu o curso do processo e 

o prazo prescricional já transcorreram mais de 03 (três) anos (Decisão fls. 

4893/4939, datada de 03.11.2015), sem que o réu atendesse ao chamado 

da justiça, de modo que o transcurso do tempo, sem a efetiva produção 

antecipada de provas, propicia impunidade do réu em face da não 

aplicação da lei penal, não prestigiando também o princípio da economia 

processual, visto que os atos serão executados neste momento e seriam 

novamente reprisados quando o réu atender ao chamado da justiça.

Neste sentido ensina a Jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MOTIVAÇÃO. OCORRÊNCIA. 

EXISTÊNCIA DE CORRÉ. SÚMULA 455 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA 

IMPROVIDA. 1. A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 

do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa a 

resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade 

de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o 

processo permanece suspenso. 2. Nos termos do enunciado 455 da 

Súmula desta Corte de Justiça, "a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo". 3. No caso em apreço, o togado de origem determinou 

a produção antecipada de provas porque elas já seriam colhidas com 

relação a outra corré, contra quem o feito continuou tramitando, 

circunstância que revela a ausência de qualquer prejuízo à paciente. 4. A 

prova testemunhal para ambas as acusadas é a mesma, e já constará do 

feito, sendo totalmente despropositado determinar o seu 

desentranhamento apenas no que se refere à paciente que, caso entenda 

necessária a sua repetição no futuro, poderá requerê-la ao magistrado. 

Precedente. 5. Recurso improvido. (Processo RHC 40044 SP 

2013/0262311-7, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 

26/09/2013, Julgamento: 17 de Setembro de 2013, Relator Ministro JORGE 

MUSSI)

 Por fim, ressalto que a procrastinação na coleta das provas, 

especialmente os depoimentos, contribuirá para o detrimento da verdade 

real.

Desta forma, considerando que é incabível o recurso de apelação para 

impugnar decisão interlocutória simples, aliado ainda ao fato de que 

decisão que determinou a produção antecipada de provas foi devidamente 

fundamentada, sendo inaplicável a Súmula 455 do STJ, à espécie, DEIXO 
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de receber o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso a fls. 10680.

 Cumpra-se.

Às providencias.

Cuiabá - MT, 22 de novembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038788-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1038788-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SAMARA 

NERES SOUSA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: RODOLPHO SANTOS LUGATO Vistos. 

Considerando a justificativa apresentada pelo requerido (doc. 16729539), 

DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de conciliação. 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/01/2018 às 

13h00min. Intime-se a requerente pessoalmente. Intime-se o requerido, 

através de seu advogado - via DJE. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de novembro de 2018. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 551235 Nr: 42066-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAM. CONTRA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABAJARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415 MT, Olavio José da Silva - OAB:13991 MT

 Cód. 551235.

VISTOS.

Trata-se de INCIDENTE de INSANIDADE MENTAL, instaurado em face de 

TABAJARA COSTA DE FRANÇA BARRETO, para fins de constatação da 

eventual interdição do requerido. Verifico que os quesitos já foram 

formulados pelas partes às (fls. 08/09, fls. 12/13 e fl. 15).

Desta forma, OFICIE-SE ao Setor de Psiquiatria Forense – IML, requisitando 

que seja agendada data para realização da perícia.

 REMETAM-SE os quesitos formulados, para serem respondidos pelos 

peritos, no prazo de 30 (trinta) dias.

No mais, APENSE-SE ao feito de id. 423340.

Intimem-se.

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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 451251 Nr: 28347-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBF, RFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DA FONSECA 

ARAÚJO - OAB:21.408/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do executado de fls. 251/254, pelo 

que MANTENHO a decisão de fl. 249 em todos os seus termos.Com 

relação ao pedido de parcelamento do débito, dê-se vista à Defensoria 

Pública Cível para manifestação, conforme já determinado na decisão 

retro.No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão retro.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.: 502089 Nr: 41115-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540/MT

 (Cód. 502089)

VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

ROBSON FIGUEIREDO DA SILVA, pela prática, em tese, da contravenção 

tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, c/c art. 61, II, “f” do Código 

Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da 

vítima MARIA DO DESTERRO RODRIGUES CHAVES.

A denúncia foi recebida às fls. 52/52v, sendo o acusado devidamente 

citado, conforme certidão de fls. 54. Resposta à acusação juntada às fls. 

55/59.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Destarte, presentes os indícios de autoria e materialidade, assim como 

estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o 

início da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/02/2019 às 14h00min.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado de Defesa (via DJE).

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 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.: 433142 Nr: 9115-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABERSON LUIS SOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Por fim, salienta-se que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo 

ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Pelo 

exposto, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva do 

Estado para as infrações penais apuradas neste processo e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FABERSON 
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LUIS SOTT, em relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147, do 

Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 

109, VI, ambos do Código Penal. Outrossim, cabe destacar que já consta 

sentença às fls. 76 em relação ao crime de injúria. Publicada em 

Audiência, saindo os presentes intimados. Conforme inteligência do artigo 

1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado. PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. Às 

providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468952 Nr: 8855-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDPVEDVDEFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671

 Cód. 468952

VISTOS.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental do acusado RANGEL COSTA 

PEREIRA SANTOS.

Compulsando os autos, verifica-se a juntada do laudo pericial n. 

1.1.02.2018.003985-01 às fls. 16/19 acerca do exame de insanidade 

mental do periciado RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS com a conclusão 

de que o mesmo o acusado era, ao tempo do fato, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito da sua ação por motivo de doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Manifestação do Ministério Público às fls. 20.

Importa salientar que a defesa foi devidamente intimada para 

manifestar-se sobre o laudo pericial, conforme decisão de fls. 21 e 

certidão de fls. 22, porém deixou transcorrer in albis o prazo.

É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a perícia 

realizada no incidente de insanidade mental de RANGEL COSTA PEREIRA 

SANTOS, especificamente o laudo de fls. 16/19.

Doravante, a ação penal em apenso (cód. 426412) tramitará conforme 

dispõe o art. 151 do CPP.

Junte-se cópia desta decisão e do laudo pericial de fls. 16/19 nos autos 

em apenso.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE o patrono do periciado via DJE.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 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.: 440622 Nr: 17185-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT.

 Ante o exposto, REJEITO o requerimento da Defesa.Ademais, 

considerando que o nobre Advogado apresentou endereço atualizado do 

acusado às fls. 68, REVOGO a decisão de fls. 54, tão somente quanto à 

decretação da REVELIA do acusado.DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 20.02.2019 às 15:00 horas.INTIME-SE o acusado pessoalmente, 

devendo ser cumprido no endereço: AVENIDA DAS SERINGUEIRAS, N° 1, 

BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, COXIPÓ, CUIABÁ-MT, CEP 75080-250, 

CELULAR (65) 98133-8490.INTIME-SE a defesa, via DJE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de novembro 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486587 Nr: 26204-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JUNIOR RODRIGUES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo do Prado Góes - 

OAB:24.562/O

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu para que o 

mesmo apresente alegações finais via memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456345 Nr: 33635-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HISSENE FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738/MT, JORDAN NAVES COSTA - OAB:22545, LUCAS 

PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970, WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3209/TO

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu para que, no 

prazo de 05 dias, apresente alegações finais via memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 543480 Nr: 34840-97.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Benedita Ramos 

Tocantins Leite - OAB:18653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13.603-A OAB/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da requerente para que, 

querendo, apresente impugnação à constestação de fls. 38/102.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531048 Nr: 22828-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22828-51.2018.811.0042.

I. Intime a Dra. Carolina Monteiro Camargo OAB/MT nº 14.694 para 

apresentar procuração, certidão de nascimento da filha menor e certidão 

de casamento no prazo de 10 dias, sob pena de não homologação da 

transação.

 Cuiabá/MT, 09 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.: 110035 Nr: 2018-89.2018.811.0063
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 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPF, DPdEdMG, CDSJDQM, KGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:18500

 DELIBERAÇÕES:

A presente audiência restou prejudicada, uma vez que o Sistema de 

Gravação de Áudio e Vídeo encontra-se com defeito, impossibilitando a 

realização do ato.

Pelo exposto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/12/2018 as 16:30 horas.

 Os presentes saem cientes e intimados da nova data para realização da 

audiência.

Citação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 34698 Nr: 1457-17.2008.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: E. S. dos S.

INTIMANDO(A): EDMILTON SOARES DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/06/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 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: R. M. B., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Edmilton 

Soares Dos Santos. DESPACHO: "..., Assim sendo, ACOLHO o auto de 

infração, julgando procedente os termos incriminatórios do procedimento 

de apuração de infração administrativa, de modo que, diante da ocorrência 

do fato e da reiterada negligência, conforme comprova a certidão de fls. 

05, APLICO a pena de multa de 03 (três) salários mínimos aos 

responsáveis pelo estabelecimento denominado "LAN CLUB LAN HOUSE", 

ambos qualificados nos autos, pela prática da infração acima mencionada. 

A multa deverá ser depositada a favor do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente na conta n.60.666-9, agência 3834-2 – Banco do Brasil, no 

prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta decisão 

(ECA, art. 214, § 1º), fazendo tal comprovação nos autos, no prazo de até 

05 (cinco) dias após o depósito, sob as penas da lei. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros e arquive-se." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 23 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 99215 Nr: 2980-83.2016.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL DE PERDA DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE GUARDA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: R. R. C.

CITANDO(A): RONIVON ROZA CASTILHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2016

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: R. P. D. C., G. D. C., G. P. D. C., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL DE PERDA DO 

PODER FAMILIAR C/C PEDIDO LIMINAR DE GUARDA, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos 

infantes R. P. D. C., G. D. C., G. P. D. C., e em desfavor do genitor R. R. C. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Ronivon Roza 

Castilho, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 23 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112665 Nr: 4142-45.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C AFASTAM 

ENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. A. G., M. A. da S.

CITANDO(A): JODENIL ANCHIETA GOMES e MANOEL APARECIDO DA 

SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/10/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. V. da C. S., M. V. da S. C., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C AFASTAM ENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

dos infantes M. V. da C. S., M. V. da S. C., e em desfavor dos genitores J. 

A. G., M. A. da S.. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º 

(Incluído pela Lei 13.509/17) do ECA, entendo esgotados os meios para 

citação pessoal dos Requeridos, sendo adequada a citação por edital, 

com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112280 Nr: 3844-53.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. C. O. E.

CITANDO(A): SAMILA CRISTIAN OLIVEIRA ESTAQUES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/09/2018

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: H. E. S., H. E. S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor dos infantes H. E. S., H. E. S., e em desfavor da 

genitora Samila Cristian Oliveira Estaques. DESPACHO: "... em cumprimento 

ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da Requerida, 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, 29 de novembro de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO
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 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112410 Nr: 3952-82.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE ALVARÁ DE SUPRIMENTO MATERNO PARA 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INCIDENTAL

PARTE AUTORA: A. K. O.

PARTE RÉ: A. O. O.

CITANDO(A): ABIR OMAIS OMAIS

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2018

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: L. A., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE ALVARÁ DE SUPRIMENTO MATERNO PARA AUTORIZAÇÃO DE 

VIAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

INCIDENTAL, a favor da infante L. A., e em desfavor da genitora Abir 

Omais Omais. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do 

ECA,( Incluído pela Lei 13.509/17). Entendo esgotados os meios para 

citação pessoal da Requerida, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de, para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34940 Nr: 1916-44.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP, José 

Maria Soares de Amorim, HANNELIESE REITER PATTIS, Marcos Roberto 

Margreiter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA MALCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:127612, Vanuza Marcon Matheus Silverio - 

OAB:12.762

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra HRP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 

EPP e HANNELIESE REITER PATTIS, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 60, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 DE MAIO DE 

2019, às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual propositura 

de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar os 

acusados, devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer 

constar que os acusados deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogados e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa da ré, devendo 

a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para 

comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe, bem como retifiquem-se os 

registros e a capa dos autos.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 3218-11.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMEIRE FELDHAUS WENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 99, proceda-se a exclusão de 

APARECIDO TRUCULO BENEVENTE – motorista – do polo passivo deste 

feito, procedendo-se as baixas e alterações necessárias.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

16h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, preferencialmente, por intermédio de 

seu número de telefone constante à fl. 99. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará no endereço indicado à fl. 99.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20527 Nr: 382-75.2011.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinhal Madeiras Ltda, Saleti de Vilasi Ghizoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Cristina Penha e Rosa - 

OAB:OAB/MT 10.154, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Intimo o autor do fato, por meio do defensor constituído, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento da pena imposta, 

consistente no pagamento de R$ 10.896,41 (dez mil oitocentos e noventa 

e seis reais e quarenta e um centavos), sob pena de inscrição da dívida.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038431-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

NARA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT25096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038431-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CARLOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Foi deferida ordem liminar 

para determinar ao Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, submeta a parte autora LUIZ ANTONIO CARLOS, CNS nº 

708.0048.8170.6926, ao exame de " cistoscopia e/ou ureteroscopia e/ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 246 de 404



uretroscopia ", conforme prescrição medica. (ID 16543159). A parte 

autora informou o descumprimento da ordem e requer o bloqueio de 

valores para a realização do exame. Antecedendo a apreciação do pedido 

de constrição, determino a intimação: 01) do Gestor Municipal de Saúde 

para efetivar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o cumprimento da ordem 

(cópia anexa), podendo enviar as informações por e-mail 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 (três) 

dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário para a 

realização do exame, ou ainda, informe o último fornecedor contratado, 

por licitação ou compra direta, e o valor firmado para a contratualização do 

procedimento pleiteado, conforme o Enunciado 53 - aprovado na Segunda 

Jornada de Direito da Saúde - CNJ: “53 – Saúde Pública - Mesmo quando já 

efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da 

economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por 

instituição pública ou privada vinculada ao SUS, observado o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED” – sem 

destaque no original. Embora já tenham sido enviados os documentos dos 

autos, determino que faça acompanhar o mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STANLEY LEAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001288-53.2018.8.11.0001. REQUERENTE: STANLEY LEAO DE SOUSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por Stanley Leão 

de Sousa, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando que não 

recebeu o beneficio de abono permanência. Com isso, almeja o abono de 

permanência em relação ao abono das contribuições previdenciárias 

relativas ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprido com 

os requisitos para aposentadoria, ou seja, de agosto de 2014 a fevereiro 

de 2016. Citada, a parte requerida não compareceu na audiência de 

conciliação, contudo, apresentou a contestação. Deixo de aplicar os 

efeitos da revelia tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passo ao 

julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. O abono de permanência consiste na isenção 

previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para 

a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, 

optem por permanecer em atividade. O benefício foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº. 20/98, sendo posteriormente substituído pela Emenda 

Constitucional nº. 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu 

artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada 

no art. 40, § 19, da Carta Magna, verbis: Art. 3º É assegurada a 

concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 

bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação 

desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção 

desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 

1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em 

atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e 

que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal. g.n. Dispõe o artigo 40 da Constituição 

Federal o seguinte: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 1º Os 

servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 

serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 

fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) III - voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e 

cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e 

trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) (...) § 19. O servidor de que trata este 

artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 

estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará 

jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 

previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) Analisando a Emenda Constitucional nº. 41/03 verifica-se 

que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono 

permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; 

b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em 

atividade. Compulsando os autos, tem-se que o requerente demonstrou o 

cumprimento do tempo necessário para a aposentadoria em 01/08/2014, 

bem como juntou o protocolo de atendimento de abertura do processo 

administrativo n. 2014.40.800325PA, sob documentação de movimentação 

n. 13371242, sendo que o requerido Município de Cuiabá não apresentou 

nenhum fato modificativo ou impeditivo ao direito do requerente. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR o direito da 

parte requerente ao abono de permanência referente ao período de 

agosto de 2014 a fevereiro de 2016, que perfaz a quantia de R$ 37.326,14 

(trinta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 

e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO BELLO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001674-83.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO FERNANDO BELLO 

FREIRE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 
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DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

Ação de Cobrança, proposta por Paulo Fernando Belo Freire, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MTPREV, objetivando a conversão 

em pecúnia da Licença Prêmio referente ao exercício do quinquênio de 

1995/2000 e 2000/2005. Citada, a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. I.I PRELIMINAR – 

PRESCRIÇÃO Infere-se que o requerente foi aposentado em 06/07/2005, 

sendo que na mesma data protocolou pedido para o recebimento da 

licença prêmio, consoante se infere do documento de movimentação n. 

14192685. Assim, o prazo prescricional restou suspenso na data de 

06/07/2015, retornando apenas em 30/09/15, oportunidade em que foi 

prolatada decisão no processo administrativo, concedendo o beneficio ao 

requerente. Desta feita, considerando a suspensão do prazo 

prescricional, entendo que a pretensão do requerente não se encontra 

prescrita, motivo pelo qual afasto a preliminar levantada. I.II PRELIMINAR – 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO O Juizado Especial da Fazenda Pública é 

competente para julgar a ação, vez que não se trata de matéria complexa, 

e tendo em vista que a pretensão não supera o teto de 60 (sessenta) 

salários mínimos. II. MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que a licença prêmio gera o 

direito da conversão em pecúnia, por não ter usufruído durante o vínculo 

sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, razão em que o prazo 

prescricional se inicia a partir de sua aposentadoria. A propósito: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (TJMT RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). E diz ainda a Súmula 09: A contagem da prescrição 

quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não 

usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem 

como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor 

público. (Aprovada em 19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA 

DA FAZENDA PÚBLICA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO). Ademais, o valor da 

indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do servidor, 

devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

requerente do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize. (Precedente: TJ/RJ, 

Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, Rel. Juiz Fernando 

de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014) Extrai-se dos autos que a 

parte requerente se aposentou em 06/07/05 (id. 14192729), bem como 

apresentou ficha financeira (id. 14192724) e juntou o processo 

administrativo que reconheceu o direito à licença prêmio de 1995/2000 e 

2000/2005 (id. 14192685). Verifica-se que a parte requerida na 

contestação não invalida tais documentos e nem junta comprovante de 

pagamento, portanto incontroverso. Deste modo, a parte requerente faz 

jus à percepção em espécie pela não utilização da referida licença, pois 

constitui a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de 

direito adquirido. (Precedentes: Acórdão n.644986, 20110112124362ACJ, 

Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, DJE: 14/01/2013. Pág.: 219; STJ, AgRg no REsp 

1360642 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2º Turma, DJ 

22/05/2013). Nesse raciocínio, dispõe a Súmula 08: É devida, ao servidor 

público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não 

usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a 

vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 

19/09/2017 - SÚMULAS REFERENTE À MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO). Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

à parte requerente, 06 (meses) meses a título de Licença Prêmio 

convertida em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 1995/2000 

e 2000/2005, no valor de R$57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e 

quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002561-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002561-04.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIO MARCIO PEREIRA 

LOPES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de pedido de Ação de Cobrança, proposta por Mario Marcio 

Pereira Lopes, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

considerando que alega ter sido calculada a contribuição previdenciária 

sobre o subsídio do cargo em comissão do qual ocupava. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. De pronto, verifica-se que o Requerente 

não incluiu o Mato Grosso Previdência no polo passivo da demanda, sendo 

que o MTPREV possui personalidade jurídica própria distinta da entidade 

estatal a qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e 

financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária, aposentadoria e outros 

elencados na legislação, cujo período seja posterior a 01/01/2015 (art. 57 

– LC 560/2014). Dessa maneira, o requerido Estado de Mato Grosso não 

possui legitimidade para responder pelos valores posteriores a 

01/01/2015, permanecendo a discussão com relação aos meses de 

janeiro de 2012 a dezembro de 2014. Pois bem, a demanda foi proposta 

em 18/09/2017, sendo que a prescrição no âmbito da administração 

pública possui o prazo quinquenal, motivo pelo qual as pretensões 

referentes aos meses de janeiro/2012 a agosto/2012 encontram-se 

prescritas. Assim, passo à análise da viabilidade do ressarcimento dos 

meses de setembro/2012 a dezembro de 2014. Infere-se que o requerente 

é servidor da SEFAZ, e possuía a função por participar em comissões de 

procedimentos administrativos disciplinares, sendo que alegou que lhe 

fora descontada a contribuição previdenciária também sobre o valor 

percebido pela função exercida, motivo pelo qual pugna pelo 
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ressarcimento. Verifica-se da análise dos documentos de movimentação 

n. 9923503, 9923504, 9923505, 9923508, 9923509 e 9923510, através do 

cálculo aritmético, que o percentual da alíquota do tributo em questão (11% 

- onze por cento) tem incidido sobre o total dos proventos por ele 

percebido. Assim, considerando que a situação do requerente se adequa 

àquele descrita na Emenda Constitucional nº 41/2003, tem-se, que o 

desconto previdenciário não pode incidir sobre a função de confiança 

exercida. Com efeito, a Lei n.º 10.887/04, que disciplinou a matéria tratada 

na emenda constitucional, dispõe que: “Art. 4º - A contribuição social do 

servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas 

autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio 

de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a 

totalidade da base de contribuição. § 1º - Entende-se como base de 

contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança”.(destaquei) A questão já está pacificada pelo eg. 

STJ, e definida no sentido de que, a partir da Lei nº 9.783/99, não mais 

incide contribuição previdenciária sobre o valor recebido no exercício de 

cargo comissionado, já que, por expressa vedação constitucional, não é 

incorporável ao vencimento para fins de aposentadoria. Neste sentido tem 

sido o entendimento do STJ, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO 

COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 176 do CTN), que 

não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de 

Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Relativamente 

ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada pela Corte local (de que 

apenas as parcelas comprovadamente sem natureza remuneratória por 

ocasião da aposentadoria estão desoneradas da contribuição 

previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu exame para compor 

a lide 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011). E 

ainda: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. 

SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, 

pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 

como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Da análise detida 

dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não analisou, sequer 

implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil. 3. O 

acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação local (Lei 

Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual n. 

85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob 

pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF. 4. É assente nesta 

Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Não se 

afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições 

previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus 

proventos de aposentadoria. Logo, conclui-se, que procede o pleito do 

requerente, no sentido de que a contribuição previdenciária tenha por 

base de cálculo o montante total do que percebe do cargo efetivo, 

excluídas as parcelas que recebe em razão do exercício do cargo 

comissionado, porquanto não agrega a futuros proventos. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida 

na obrigação de restituir os valores calculados sobre a remuneração da 

função exercida, a título de contribuição previdenciária, referente ao 

período de setembro de 2012 a dezembro de 2014, que perfaz a quantia 

de R$ 10.482,51 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

um centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por corolário, 

EXTINGUO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000303-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MARTINS CASTANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000303-84.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JANETH MARTINS 

CASTANHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer, com pedido 

de repetição de indébito, proposta por JANETH MARTINS CASTANHO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas 

de natureza indenizatória, quais sejam, adicionais de insalubridade, 

adicional noturno e regime de plantão, bem como restituição dos valores 

descontados indevidamente sobre tais verbas. Citado, os requeridos não 

compareceram na audiência de conciliação. Deixo de aplicar os efeitos da 

revelia, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passo ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido. Cumpre registrar, de início, 

que o requerente pleiteia pela reparação da contribuição indevida pelo 

período de janeiro/2013 a dezembro/2017, contudo, o mês de janeiro/2013 

encontra-se prescrito, vez que a presente demanda foi proposta em 

19/fevereiro/2018. Aplica-se à Fazenda Pública a prescrição quinquenal, 

sendo que o requerente não demonstrou que o pagamento foi realizado 

posteriormente a 18/02/2013, motivo pelo qual declaro a prescrição do 

débito de janeiro/2013. A Constituição Federal de 1988 autoriza a 

instituição de regime próprio de previdência, como é o caso dos 

servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei 

Complementar nº 202/2004, nos seguintes termos: Art. 2º As alíquotas 

relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. A Lei estadual 

prevê que não compreenderá a base de cálculo da contribuição 

previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O STF, em decisão 

recentíssima, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao RE 593068, entendendo que a contribuição previdenciária 

do servidor não deve incidir sobre aquilo que não é incorporado à sua 

aposentadora. No caso dos autos, a servidora questionava a incidência 
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da contribuição sobre 13º salário, adicional de férias e horas extras. “Não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”, 

diz a tese, redigida pelo relator, ministro Roberto Barroso. Assim, a 

requerente faz jus à restituição dos descontos indevidos, devendo o 

ressarcimento do período de fevereiro/2013 a dezembro/2014 ser 

realizado pelo Estado de Mato Grosso, e os valores de 01/2015 a 

dezembro/2017, pelo MTPREV, nos termos da Lei Complementar nº 560. 

Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as Súmulas 

162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a 

correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros 

moratórios, a partir do trânsito em julgado. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar: a) Os requeridos a 

cessarem a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre 

plantões, adicional noturno e insalubridade; b) o requerido Estado de Mato 

Grosso a restituir os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre o valor referente aos plantões, adicional noturno e 

insalubridade do período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2014, no 

valor de R$ 2.738,48, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e c) o 

requerido MTPREV a restituir os valores descontados a titulo de 

contribuição previdenciária sobre o valor referente aos plantões, adicional 

noturno e insalubridade do período de janeiro/2015 até dezembro/2017, 

que perfaz o total de R$ 5.438,46, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003473-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARAIVA LEAO NETO (REQUERENTE)

EDMILSO CONSTATINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003473-98.2017.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE SARAIVA LEAO NETO, 

EDMILSO CONSTATINO FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Trata-se de Ação Ordinatória para fixação de número de vagas para o 

Último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, com a consequente aprovação dos requerentes, 

proposta por JOSÉ SARAIVA LEÃO NETO e EDMILSO CONSTANTINO 

FERREIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Alegam os 

requerentes que foram convocados apenas 115 (cento e quinze) 

candidatos no último curso de habilitação de oficiais administrativos da 

PMMT – CHOA, sendo que deveriam ser chamados no mínimo 195 (cento e 

noventa e cinco) candidatos, consoante determina a lei complementar 

estadual n. 529/2014. O requerido foi citado e apresentou contestação, 

contudo, não compareceu à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Afirma o 

requerido quando à incompetência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ante a complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica. 

Pois bem, a matéria aqui discutida é unicamente de direito, não sendo 

necessária dilação probatória, motivo pelo qual não há óbice ao seu 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, refuto a preliminar 

levantada. II - MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Pois bem, a nomeação de candidatos em 

concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois 

depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação 

orçamentária, dentre outros quesitos. Há uma diferença entre vagas 

disponíveis para o cargo e vagas ofertadas no edital, as vagas 

disponibilizadas no edital geram um direito subjetivo de nomeação, 

diferente das vagas que vierem a surgir, por exemplo, em razão da 

aposentadoria de um servidor, ou que não possuem dotação orçamentaria 

equivalente. Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação 

na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir 

demonstrar, de forma cabal: • que existe inequívoca necessidade de 

nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e • que 

está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração 

ao não nomear os aprovados. Tratam-se de requisitos cumulativos, que 

não se demonstram existentes no presente caso, até porque o presente 

processo seletivo interno definiu a validade do certame como após a 

matrícula dos aprovados no CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 

115 (cento e quinze) aprovados. A lista de classificados serve apenas 

para suprir eventual desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 

(cento e quinze) aprovados, vez que se trata de uma chamada para um 

curso de formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após 

a matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que, tendo em vista a natureza vinculativa do 

edital e a imperatividade do princípio da separação dos poderes, há 

impedimento para que o Poder Judiciário modifique a decisão administrativa 

do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 001/DGP/PMMT de 08 

de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 
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art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc..., 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000206-84.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ANDERSON LUIS DE CAMPOS 

BARBOSA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de pedido de Ação de Cobrança, proposta por 

ANDERSON LUIS DE CAMPOS BARBOSA, em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA, considerando que foi calculada a contribuição 

previdenciária sobre o subsidio do cargo em comissão do qual ocupava. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Infere-se que o requerente é analista 

administrativo da Secretaria de Estado de Gestão, e possuía a função de 

Chefe de Unidade IV, nível DGA-6, alegando que lhe fora descontada a 

contribuição previdenciária também sobre o valor percebido pela função 

exercida, motivo pelo qual pugna pelo ressarcimento referente ao período 

de julho de 2015 a janeiro de 2017. Verifica-se da análise dos documentos 

de movimentação n. 11633211, 11633187, e 11633169, através do cálculo 

aritmético, que o percentual da alíquota do tributo em questão (11% - onze 

por cento) tem incidido sobre o total dos proventos por ele percebido. 

Assim, considerando que a situação do requerente se adequa àquele 

descrita na Emenda Constitucional nº 41/2003, tem-se, que o desconto 

previdenciário não pode incidir sobre a função de confiança exercida. 

Com efeito, a Lei n.º 10.887/04, que disciplinou a matéria tratada na 

emenda constitucional, dispõe que: “Art. 4º - A contribuição social do 

servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas 

autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio 

de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a 

totalidade da base de contribuição. § 1º - Entende-se como base de 

contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança”.(destaquei) A questão já está pacificada pelo eg. 

STJ, e definida no sentido de que, a partir da Lei nº 9.783/99, não mais 

incide contribuição previdenciária sobre o valor recebido no exercício de 

cargo comissionado, já que, por expressa vedação constitucional, não é 

incorporável ao vencimento para fins de aposentadoria. Neste sentido tem 

sido o entendimento do STJ, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO 

COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 176 do CTN), que 

não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de 

Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Relativamente 

ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada pela Corte local (de que 

apenas as parcelas comprovadamente sem natureza remuneratória por 

ocasião da aposentadoria estão desoneradas da contribuição 

previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu exame para compor 

a lide 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011). E 

ainda: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. 

SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, 

pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 

como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Da análise detida 

dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não analisou, sequer 

implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil. 3. O 

acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação local (Lei 

Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual n. 

85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob 

pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF. 4. É assente nesta 

Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido”. (AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011). Não se 

afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições 

previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus 

proventos de aposentadoria. Logo, conclui-se, que procede o pleito do 

requerente, no sentido de que a contribuição previdenciária tenha por 

base de cálculo o montante total do que percebe do cargo efetivo, 

excluídas as parcelas que recebe em razão do exercício do cargo 

comissionado, porquanto não agrega a futuros proventos. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida 

na obrigação de restituir os valores calculados sobre a remuneração da 

função de Chefe de Unidade IV, nível DGA-6, a título de contribuição 

previdenciária, referente ao período de julho de 2015 a janeiro de 2017, no 

valor de R$ 3.849,55 (três mil oitocentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Por corolário, EXTINGUO o processo, com fundamento no art. 

487, I, do CPC/15. Intime-se a parte requerente para juntar a ficha 

financeira mensal desde o início da aposentadoria, para futura execução. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000106-32.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOSUE DAS CHAGAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 
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dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, 

proposta por JOSUÉ DAS CHAGAS, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, almejando o recebimento da verba relativa à diferença de 10 

horas da jornada de trabalho quando do desempenho da função de 

secretário, pois é ocupante de cargo de técnico administrativo 

profissionalizado, de jornada de 30 (trinta) horas semanais. O Requerido 

foi citado e apresentou contestação, contudo, não compareceu na 

audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público, deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. Pois bem, alega o Requerente que cumpriu entre fevereiro de 2012 e 

outubro de 2014 uma jornada de trabalho de 40 (trinta) horas semanais, 

sendo que é ocupante de cargo de técnico administrativo 

profissionalizado, de jornada de 30 (trinta) horas semanais, motivo pelo 

qual deseja o recebimento da diferença. Observa-se que o requerente não 

comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, 

ônus que lhe incumbia. O Código Civil estabelece em seu artigo 132 que se 

computam os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento, assim, considerando que a pretensão do recebimento da 

diferença salarial se computa mês a mês, e tendo em vista que a presente 

demanda foi proposta em janeiro de 2018, declaro a prescrição dos 

valores anteriores a janeiro de 2013, considerando a prescrição 

quinquenal em favor da Administração Pública. É a orientação da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUNHO 

CONDENATÓRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

SALARIAIS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI 

MUNICIPAL Nº 1.733/2000. LIMITE TEMPORAL DO DIREITO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

CONFIGURADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

COMPROVADA. DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De 

acordo com entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no RE n.º 

561836/RN, submetido ao rito de repercussão geral, quando houver 

reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um 

novo regime jurídico remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional 

para que o servidor público reclame as perdas decorrentes da conversão, 

não podendo este direito perdurar ad aeternum. A prescrição atinge toda a 

diferença salarial vindicada quando o ajuizamento da ação ocorre após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira do 

servidor. O fato de o Município apelado ter efetuado uma nova 

reestruturação dos cargos e vencimentos dos seus servidores, isso no 

ano de 2013 (Lei nº 2.297), não fez renascer o prazo prescricional 

autorizando buscar-se a pretensão das diferenças decorrentes da 

conversão da moeda para URV. Reforma-se a decisão parcialmente tão 

só para deferir os benefícios da justiça gratuita, haja vista a comprovação 

da hipossuficiência da apelante. (Processo 0802733-22.2016.8.12.0005 

MS 0802733-22.2016.8.12.0005, Órgão Julgador1ª Câmara Cível, 

Julgamento 24 de Outubro de 2017, Relator Des. Sérgio Fernandes 

Martins). Continuando a análise, depreende-se que o requerente vinha 

cumprindo carga horária diferente da definida ao seu cargo, em razão da 

função de Secretário da qual ocupava. Nota-se que há a previsão legal 

para os profissionais da Secretaria de Educação, na Lei nº 4594 de 02 de 

julho de 2004, quanto a possibilidade de jornada de 40 horas semanais. In 

verbis: Art. 41 A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será 

de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas no caso de cargo de professor e de 

30 (trinta) horas semanais nos cargos técnicos. Ocorre, porém que de 

mesma forma, há previsão do Regime de Dedicação Exclusiva, atribuídas a 

quem exerce a função de direção, coordenação e secretaria. Vejamos: 

Art. 43 O regime de Dedicação Exclusiva implica no exercício integral das 

funções de gestão central e de unidades desconcentradas, com o 

comprometimento do profissional de manter disponibilidade temporal 

permanente às demandas advindas do seu grau de responsabilidades, 

bem como os graus diferenciados de complexidades provenientes do 

exercício das funções previstas, observada a jornada de 40 horas. § 1° A 

Dedicação Exclusiva é atribuída às funções de direção, coordenação e 

secretaria das unidades escolares e de gestão educativa no órgão 

central. § 2° Ao Profissional de Educação, durante a vigência do regime de 

trabalho de dedicação exclusiva, fica assegurada a percepção da verba 

adicional prevista para tal regime, conforme tabela anexa. Pois bem, do 

caso em análise percebe-se que essa verba adicional é paga em razão 

das responsabilidades inerentes à nova função, e não a título de aumento 

de carga horária. Assim, o requerente faz jus à compensação da 

diferença da jornada de trabalho, em 10 (dez) horas. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na inicial, para CONDENAR a parte 

requerida a pagar a quantia de R$ 33.041,91 (trinta e três mil e quarenta e 

um reais e noventa e um centavos), correspondente à diferença de 10 

horas na jornada de trabalho, dentro do período de janeiro de 2013 a 

outubro de 2014, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000065-65.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARCIA REGINA BASTOS 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais, proposta por MÁRCIA REGINA BASTOS SILVA 

FERNANDES, onde pugna pela conversão da licença prêmio em pecúnia. 

Citado, o Requerido não compareceu na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015, deixo 

de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar Municipal n.º 093/2003 (Estatuto do Servidor Público – 

publicado na gazeta municipal nº 637 de 04/07/03), em seu artigo 192, 

extingue o beneficio de licença prêmio, senão vejamos: Art. 192 Ficam 

extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o 

adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de 

insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos 

normativos no Município de Cuiabá (g.n.). (...) Art. 199 Esta Lei 

Complementar entra em vigor após a "vacatio legis" de 90(noventa) dias 

de sua publicação. Nota-se que a referida lei extinguiu, de forma 

expressa, a licença prêmio. Assim, é incontestável que não há direito 

adquirido a regime jurídico administrativo[1]. A parte autora não comprovou 

que tenha período aquisitivo completado antes da modificação legislativa, 

de maneira qua não se vislumbra direito a credito. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, e, por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] 

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 

JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO 

ART. 332 DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI 

COMPLEMENTAR 43/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE 

DE VANTAGEM INCORPORADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO 

CONHECIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme 

dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto 

que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da decisão 

embargada. II – Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste direito 

adquirido de servidor público à permanência do regime legal de reajuste de 

vantagem incorporada. III – Embargos de divergência não conhecidos. (RE 

239451 EDv, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 

03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001032-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001032-13.2018.8.11.0001. REQUERENTE: EDSON FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Edson Ferreira dos Santos, 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde pleiteia o recebimento da 

bolsa pesquisa, com fundamento no art. 45, I, da Lei Complementar 

408/2010. O requerido não compareceu à audiência de conciliação, e não 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo 

ao julgamento. I – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL 

Não possui esteio a alegação do requerido Estado de Mato Grosso com 

relação à prescrição da pretensão de recebimento do benefício “auxílio 

pesquisa”, considerando a suspensão do prazo prescrição da propositura 

do pedido administrativo em 17 de junho de 2013. Assim, afasto a 

preliminar arguida. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. A parte autora afirma que “matriculou-se 

no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso”, cujo período foi de 1º/06/2010 a 03/11/2010, 

conforme matrícula publicada no BGE nº 109 de 08 de julho de 2010. Alega 

que não lhe foi pago o valor correspondente à bolsa pesquisa, 

assegurada pelo art. 45, I, da Lei Complementar nº 408/2010, razão pela 

qual postula o recebimento do valor atualizado de R$ 17.573,19 

(dezessete mil quinhentos e setenta e três reais e dezenove centavos), 

correspondente ao período de duração do curso, qual seja, 01/06/2010 a 

03/11/2010. Registra-se, de início, que o art. 45, I, da LC 408/2010 - no 

qual se funda a pretensão da parte requerente foi revogado pela Lei 

Complementar nº 509, de 23 de outubro de 2013. Segue a atual redação 

da Lei: Art. 45. O militar estadual matriculado em cursos para progressão 

na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, 

acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - (revogado) 

(Revogado pela LC 509/13) “Redação original: I - 30% (trinta por cento) do 

subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do 

estado;” II - 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar estadual, 

quando o curso for realizado em outro estado da federação; III - 100% 

(cem por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for 

realizado em outro país. Vê-se, portanto, que a partir da publicação da LC 

nº 509/2013, houve a supressão do direito ao benefício da bolsa pesquisa 

quando o curso ocorrer dentro do Estado. Ademais, no documento de 

movimentação n. 12963741 na página n. 23 a Coordenadoria de 

Orçamento e Convênios informa a inexistência de disponibilidade 

orçamentária. No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco esclarecem que as normas de eficácia limitada 

“somente produzem os seus efeitos essenciais após um desenvolvimento 

normativo posterior, a cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de 

ordenação depende, para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da 

interpolação do legislador infraconstitucional. São normas, pois, 

incompletas, apresentando baixa densidade normativa.”. Ao passo que as 

normas de eficácia plena “são as idôneas para produzir todos os efeitos 

previstos, isto é, podem disciplinar de pronto as relações jurídicas, uma 

vez que contêm todos os elementos necessários. Correspondem aos 

casos de norma autoexecutável.”.[1] Da análise da conceituação trazida 

pelos eméritos doutrinadores em conjunto com a forma disposta na LC nº 

408/2010 concernente à bolsa pesquisa, salta aos olhos a necessidade 

de regulamentação da matéria para o seu respectivo recebimento. A 

ausência do caráter de aplicação imediata está demonstrada pelo fato de 

que houve a regulamentação do art. 45, I, da LC nº 408/2010 por meio da 

Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP,de 06 de agosto de 2012, 

cujo teor estabelece os procedimentos a serem observados em relação ao 

pagamento de indenização aos servidores militares que estejam 

frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado; ou em 

outro estado da federação ou realizado em outro país. A mencionada IN foi 

publicada no Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, p. 

27-28, em que se destaca: O Secretário de Segurança Pública no uso de 

suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição 

Estadual; Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui 

verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado 

em curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de 

fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: 

Art.1°- Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Destarte, na ocasião do curso realizado pela 

parte autora , no ano de 2010, a norma legal era desprovida de eficácia, 

por ser claramente incompleta, motivo pelo qual não tinha condições de 

gerar efeitos, o que consequente impede que seja reconhecido e 

declarado o direito ao pagamento da Bolsa Pesquisa, haja vista que a 
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regulamentação só veio em norma editada no ano de 2012. Ademais, a 

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração demanda a 

existência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, não é admitida a inversão do ônus da 

prova contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas 

de distribuição contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC. Isso 

ocorre porque em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que 

relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da 

prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, 

sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado. No bojo dos autos as provas necessárias 

consubstanciada nas condições legais são de incumbência da parte 

autora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e, por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal [1] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. – São Paulo : 

Saraiva, 2012, p. 105-106.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

proposta por LUIS FERNANDO DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que caiu em um buraco na rodovia 

Transpantaneira, devido à má conservação da via, tendo prejuízos 

materiais e morais. Citado, o requerido não compareceu na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Em 

síntese, pretende o autor obter indenização por dano decorrente de ato 

supostamente ilícito praticado pelo requerido. A Constituição Federal prevê 

a reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e a 

responsabilidade subjetiva em casos de omissão foi reconhecida no art. 

37, §6º. Assim, em caso de danos causados por omissão, o particular, 

para ser indenizado, deveria provar: a) a omissão estatal; b) o dano; c) o 

nexo causal; d) a culpa administrativa (o serviço público não funcionou, 

funcionou de forma tardia ou ineficiente). Esta é a posição da maioria dos 

Manuais de Direito Administrativo. O STJ ainda possui entendimento 

majoritário no sentido de que a responsabilidade é subjetiva. Vide: STJ. 2ª 

Turma. AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado 

em 24/11/2015. Extrai-se dos autos que o requerente é guia turístico e 

estava levando alguns clientes para conhecer o pantanal, porém a rodovia 

Parque Transpantaneira (MT-060) estava encoberta por água, que 

conforme suas alegações, são comuns nessa época do ano. Nesse 

contexto, por um infortúnio o requerente veio a cair em um buraco, o que 

ocasionou avarias ao seu veículo, o prejudicando em seu trabalho. Pois 

bem, das imagens de movimentação n. 11526141, 11526146 e 11526429 

percebe-se que a rodovia estava completamente alagada, o que 

impossibilitava o fluxo de veículos, contudo, mesmo assim o requerente 

correu o risco e decidiu atravessar a rodovia. Em época de chuva e com a 

rodovia completamente encoberta por água é impossível ao poder público 

promover as manutenções necessárias, sendo que a deterioração nas 

vias, em função do alagado, ocorre com muito mais incidência. Assim, 

trata-se de omissão estatal, e por se configurar responsabilidade 

subjetiva, deveria ter o requerente demonstrado a culpa do requerido, o 

que não ocorreu. Ademais, incide a excludente do nexo causal por culpa 

exclusiva da vítima, que adentrou em rodovia visivelmente intransitável, em 

decorrência da tipologia ambiental da região do bioma pantanal. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12153/09, e por 

corolário, DECLARO EXNTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se; Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000672-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LICO ROSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000672-78.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MICHEL LICO ROSA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Ação 

de Indenização por danos morais e materias, proposta por MICHEL LICO 

ROSA ALVES, em desfavor do DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando ter arrematado um automóvel FIAT PALIO EL, cor vermelha, ano 

1996/1996, placa JZL6300, RENAVAM 00662917132, chassi 

9BD178237T0056667 e motor 5310677, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), de propriedade do Sr. Max Magno de Campos, com alienação da 

BV Financeira S/A, situado no lote 18. O requerente informa que participou 

do leilão virtual e arrematou o referido bem, e que após proceder as 

manutenções no veículo, foi surpreendido com a informação de que o 

chassi estava sem numeração e o motor instalado está em circulação em 

outro veículo, vícios esses que impedem a circulação do automóvel, razão 

pela qual devolveu o veículo ao DETRAN/MT, sem qualquer restituição dos 

valores pagos. Citados, os requeridos não compareceram à audiência de 

conciliação, porém apresentaram contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I.I. – PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR Alega o requerido DETRAN quanta à 

ausência do interesse de agir, pois o requerente postulou 

administrativamente a restituição dos valores, estando o processo 

administrativo atualmente em carga para a PGE para a emissão de 

parecer. Pois bem, a existência de processo administrativo não impede a 

propositura da demanda judicial, e não é condição necessária ao seu 

ajuizamento, assim, considerando a independência das searas. Rejeito a 

preliminar. I.II. – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Verifica-se que o Estado de Mato Grosso não interveio na 

relação jurídica celebrada pela autarquia DETRAN e o requerente. Acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para 

exclui-lo da lide na esteira do entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE 

ESTADUAL (MT SAÚDE) – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 
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– PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS – LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 127/03 E DECRETO ESTADUAL Nº 

5729/05 – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA – 

CONFIGURADA ILEGITIMIDADE DO ESTADO QUE CRIOU A AUTARQUIA – 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RECURSO PROVIDO. (...) 3. O Estado 

de Mato Grosso somente responderá em caso de exauridas todas as 

hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas 

responsabilidade subsidiária e não solidária, como decidido pelo juízo 

sentenciante. Patente, portanto, a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, 

ante a independência financeira e administrativa da autarquia. (...). (Ap 

66338/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, 

Publicado no DJE 13/04/2018) II – MÉRITO O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Narra o edital de leilão 001/2017 – 

DETRAN o seguinte com relação às condições dos veículos: “(...) 2.3- 

Serão vendidos no leilão veículos, posto que recuperável em seu estado 

físico, que possuem condições de circulação, ou seja, que terão direito a 

documentação CRV e CRLV, quais não serão entregues ao arrematante, 

devendo por esses ser expedido a segunda via, se necessário. 2.4- Os 

bens aqui relacionados serão vendidos e entregues no estado e 

condições em que se encontram e sem garantia, não cabendo ao leiloeiro 

e à comitente vendedora a responsabilidade por qualquer modificação ou 

alteração que venha a ser constatada na constituição, composição ou 

funcionamento dos bens leiloados. 2.5- O oferecimento de lances 

pressupõe o conhecimento das características e situação dos bens, ou o 

risco consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer 

reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades 

intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou especificação. 2.6- O 

interessado declara ter pleno conhecimento das presentes condições de 

venda e pagamento do leilão, sendo de sua responsabilidade a vistoria 

prévia dos lotes antes de ofertar lances, isentando o Leiloeiro e a 

vendedora por eventuais vícios existentes no bem adquirido, e declara 

ainda, ter perfeita ciência de que a comitente vendedora e o Leiloeiro 

oficial não garantem a regularidade mecânica (motor não testado), elétrica, 

eletrônica ou hidráulica dos veículos apregoados no leilão, bem como de 

suas peças e componentes. 2.7- O presidente da Comissão de leilão 

poderá, por motivos justificados, excluir do Leilão qualquer dos lotes no 

momento do leilão, fazendo constar essa ocorrência na ata de 

encerramento do evento. (...)” (grifei) Pois bem, da análise do exposto 

infere-se que é incumbência do comprador a ciência das condições do 

veículo, contudo, é pressuposto que apesar das avarias sofridas, o 

veículo seja apto a funcionar, pois o item 2.3 menciona que os bens 

leiloados “(...) possuem condições de circulação, ou seja, que terão direito 

a documentação CRV e CRLV”. O requerente adquiriu o veículo FIAT 

PALIO EL, cor vermelha, ano 1996/1996, placa JZL6300, RENAVAM 

00662917132, chassi 9BD178237T0056667 e motor 5310677, 

considerando que teria gastos para arrumá-lo, contudo, esperava que 

com os reparos seria possível circular com o carro. Ocorre que o motor do 

veículo divergia do informado no edital 001/2017 – DETRAN, vez que o 

motor anunciado era o 5310677 e chassi 9BD178237T0056667, contudo, o 

chassi está sem numeração e o motor anunciado encontra-se em 

circulação em outro automóvel, sendo que o motor que se encontra 

instalado é o GTK8284. O laudo emitido pelo gerente de vistoria Ademar C. 

Schultz em movimentação de id n. 12383972 informa que o veículo está 

com o chassi enferrujado e o motor trocado, estando qualificado como 

inapto, razão pela qual o requerente procedeu a devolução do veículo e 

solicitou o reembolso do valor pago. Registrou o responsável pelo laudo 

que o chassi estava prejudicado em função da ferrugem, e pela lógica 

natural do tempo deste processo químico, conclui-se que o veículo já foi 

leiloado dessa maneira, sem culpa do requerente. Primeiramente, se o 

veículo se encontrava inapto a rodar, não deveria ter sido leiloado como 

veículo, e sim como sucata, sendo que essa informação não constava no 

edital, e, de outro lado, o requerente incidiu em erro, pois o motor divulgado 

no edital não estava instalado no automóvel. Dessa maneira, restam 

motivos suficientes para o desfazimento do negócio celebrado, e a 

necessidade de restituição dos valores. Os danos materiais perfazem o 

total de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais), que resultam do 

valor de R$ 1365,00 (mil trezentos e sessenta e cinco reais) pago ao 

DETRAN, e R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais) da manutenção 

do veículo (documentos comprobatórios em id n. 12383984). Com relação 

aos danos morais, o nexo causa resta configurado pela entrega de 

veículo, em divergência com os dados constantes no edital de leilão, e que 

não estava apto a circular, considerando o chassi enferrujado e o motor 

trocado, não existindo no caso nenhuma hipótese de culpa exclusiva da 

vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou estrito 

cumprimento do dever legal, a excluir o dever de indenizar. Além da 

frustração gerada no requerente pelo vício descoberto, mormente tendo 

adquirido o bem móvel de pessoa jurídica de direito público que estima 

confiança, associada à ausência de pronta solução à devolução do valor 

pago, considerando-se que o autor é motorista, declarou ser 

hipossuficiente, sendo certo que o desembolso de R$ 2.054,00 (dois mil e 

cinquenta e quatro reais) é valor significativo, que surte impacto em seu 

orçamento, em especial se considerado que o salário mínimo atual é de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nessa condição é cediço 

que a privação da importância por mais de um ano evidentemente impacta 

o autor, e permite reconhecer que se configura in re ipsa o dano 

extrapatrimonial, pois além de adquirente no leilão ficar sem o veículo, 

ficou sem o capital, por culpa exclusiva da autarquia ré. É o entendimento 

dos tribunais superiores: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL DA FINANCEIRA REQUERIDA - VÍCIOS OCULTOS E 

RESTRIÇÃO À LEILÃO - DEVOLUÇÃO DO BEM - PROCEDÊNCIA EM 1º 

GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - 

ACOLHIMENTO PARCIAL - VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIOS OCULTOS - 

CONSERTO DO BEM E DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DO 

VEÍCULO - SUBSEQUENTE NOTÍCIA DE INAPTIDÃO DO VEÍCULO AO 

LEILÃO - NECESSIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO 

DO BEM - INÚMEROS CONTATOS DA AUTORA SOLICITANDO O 

DOCUMENTO E, APÓS, A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E O 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS - MÁ-FÉ DA REQUERIDA QUE SE 

COMPROMETEU FORMALMENTE EM RESSARCIR PREJUÍZOS E, APÓS E 

COM ATRASO, PAGOU SOMENTE O VALOR DA ARREMATAÇÃO - 

FIXAÇÃO DO QUANTUM MEDIANTE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO EM PARTE ACOLHIDA - 2. MAJORAÇÃO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO 

CPC/1973 - VERBA INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO ACOLHIDA - APELO EM 

PARTE PROVIDO. 1. Majora-se o quantum indenizatório que desatende o 

binômio razoabilidade e proporcionalidade, através de valor que não gere 

desvalia ao patrimônio moral do ofendido e que sancione pedagogicamente 

o ofensor. 2. Se a verba honorária está aquém do que exige o zelo 

profissional demonstrado no trabalho do advogado, o tempo por ele 

despendido para o serviço e o valor da causa, acolhe-se o pedido de 

majoração. (Processo AC 0004462-19.2013.8.24.0125 Itapema Sexta 

Câmara de Direito Civil, Julgamento 30 de janeiro de 2018, Relator Monteiro 

Rocha). Configurado o dano moral, passo ao exame do quantum 

indenizatório. A indenização por danos morais tem por finalidade 

compensar a parte ofendida pelos constrangimentos, aborrecimentos e 

humilhações experimentados, advertir a parte ofensora e prevenir a 

repetição de condutas ilícitas semelhantes. Neste aspecto, a indenização 

deve ser fixada mediante prudente arbítrio, levando-se em consideração o 

grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano 

experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. No que se 

refere à extensão dos danos experimentados, é evidente que o 

requerente teve sua honra subjetiva e objetiva abaladas, com a constrição 

indireta de valor considerável no seu orçamento. Assim, atento às 

peculiaridades do caso concreto, às condições pessoas das partes, à 

repercussão dos fatos e à natureza do direito subjetivo fundamental 

violado, e atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo 

os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o DETRAN/MT: (a) ressarcir o requerente em R$ 

2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais), com juros e correção 

monetária, a incidir a partir da devolução do veículo, com os índices da 

caderneta de poupança e IPCA-E, nos termos e condições fixados na 

decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870947/SE, respectivamente; e (b) pagar, a título de danos morais, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, do arbitramento e correção 

monetária pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão 
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definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, a 

partir da citação. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09, e art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-36.2018.8.11.0001
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FERNANDA MATIAS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000151-36.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FERNANDA MATIAS SALES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação anulatória de ato 

administrativo, proposta por Fernanda Matias Sales, em desfavor do 

DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a declaração de nulidade 

de todos os autos de infrações referente ao veículo de placa NPD 2320, 

Marca FIAT Modelo Palio WK ADVEN FLEX, Cor Cinza, Ano 2008 modelo 

2008, Código RENAVAM 00988223708 e CHASSI 9BD17309T94249863. 

Alega a requerente que nunca foi notificaao de nenhuma das referidas 

multas, motivo pelo qual deseja a anulação. Citados, os requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – DAS PRELIMINARES 

INVOCADAS PELA RECLAMADA O DETRAN-MT alega ilegitimidade 

passiva uma vez que o lançamento das multas se trata de competência do 

Município de Várzea Grande e do Município de Cuiabá. Pois bem, 

verifica-se do extrato do documento n. 12239180 que existem multas 

expedidas pelo DETRAN/MT, município de Várzea Grande-MT e município 

de Cuiabá. Na hipótese dos autos, evidencia-se a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT para responder por multas de trânsito que não são de sua 

competência e jurisdição, quando os autos de infrações coligidos ao 

processo forem produzidos pela prefeitura de Várzea Grande, portanto, 

de competência do Município de Várzea Grande. Declarar a nulidade das 

multas e consequentemente dos pontos dela decorrentes, sem oportunizar 

a defesa do ente estatal competente estar-se-ia, por via oblíqua, a 

declarar a sua irregularidade, sem mesmo permitir que a entidade 

responsável por ela exerça seu meio legítimo de defesa, com possibilidade 

de inclusive demonstrar o cumprimento dos requisitos do CTB. Assim, 

eventual ação anulatória de ato administrativo ou qualquer outra a ser 

proposta pela requerente deve ser ajuizada em face do ente público 

responsável pelo ato rechaçado. Deste modo, resta configurada a 

ilegitimidade passiva do DETRAN-MT quanto às multas aplicadas pelo 

Município de Várzea Grande, devendo ser reconhecida e declarada neste 

ponto específico. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. De início, afasto a apreciação do pedido 

de nulidade das infrações P P.V.GRANDE-291670-VGA0013127-5827/00, 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - V G A 0 0 6 0 8 3 7 - 5 5 6 8 / 0 0 , 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - V G A 0 0 5 5 8 4 5 - 5 9 9 1 / 0 0 , 

P.V.GRANDE-291670-VGA0053474-5991/00, P.V.GRANDE-291670- 

VGA0053995-5568/00, P.V.GRANDE-291670-VGA0054300-5991/00, 

P.V.GRANDE-291670- T000020988-5509/00, de competência do Município 

de Várzea Grande, pois não integra o polo passivo da demanda. A 

requerente assevera que os autos de infrações são nulos, pois não foi 

regularmente notificada da autuação das multas. O Código de Trânsito 

Brasileiro impõe ao proprietário do veículo a obrigação de manter 

atualizado os seus dados cadastrais no órgão de trânsito: “Art. 123 - Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

quando: [...] § 2º - No caso de transferência de domicílio ou residência no 

mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo 

de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado 

de Licenciamento Anual.” O §1º do artigo 282, do citado diploma legal, por 

sua vez, estatui que se acaso o proprietário não atualizar o endereço no 

órgão de trânsito, a notificação será considerada válida. Confira-se: “Art. 

282 - [...]. § 1º - A notificação devolvida por desatualização do endereço 

do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.” 

O endereço da requerente informado na inicial, e comprovado vide 

documentação de id n. 11866701, é o mesmo do extrato de movimentação 

n. 12239180, o que leva a presumir que este estava atualizado no sistema 

de dados do DETRAN/MT no momento da notificação, tendo em vista que o 

requerido DETRAN não informou e não demonstrou mudança do endereço 

no sistema nesse período. Ademais, muito embora a notificação de 

Penalidade de Infração P.CUIABÁ-290670-P430094991-5550/00 conste 

como expedido o envio em 12/03/2018 e a Notificação de Penalidade de 

Infração DETRAN-111100-BPM0234933-5185/01 em 12/09/2017, não 

houve a emissão de AR, não tendo os requeridos comprovado a devida 

emissão da notificação. O ônus da prova da notificação é encargo do 

órgão autuador, resumo da simples exegese da lei. Ademais, convém 

registrar ainda o que dispõe a Lei nº 9.503/1997 (Código de Transito 

Brasileiro – CTB), sobre a notificação do auto de infração: Art. 281. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste 

Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 

infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se 

considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta 

dias, não for expedida a notificação da autuação. Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade (...) Assim, verifica-se 

que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente, quando não for expedida a notificação da autuação, no 

prazo máximo de trinta dias, o que se aplica no presente caso, consoante 

demonstra a seguinte tabela (dados extraídos do documento de id n. 

12239180): Infração Data da ocorrência Data da expedição da notificação 

P.CUIABÁ-290670- P430094991-5550/00 15/12/2017 12/03/2018 

DETRAN-111100-BPM0234933- 5185/01 22/06/2017 12/09/2017 Dessa 

maneira, ambas as infrações ultrapassaram o referido prazo na emissão 

da notificação, via correio, tornando insubsistente o auto de infração, e, 

por consequência, ilegal sua cobrança, sendo o arquivamento o meio 

adequado e em conformidade com a legislação vigente. Com isso, a 

notificação é requisito de constituição de validade da multa, e esta não 

sendo notificada no prazo legal, torna-se indevida, pela sua 

insubsistência. Nesse sentido: “É ilegal a exigência do pagamento de 

multas pelo DETRAN, como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. A discussão sobre a 

legalidade das multas por infração de trânsito, por exigir dilação 

probatória, deve ser pleiteada nas vias ordinárias.” (TJ/MT ReeNec 

77768/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 06/03/2015). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a nulidade dos autos de infração de trânsito 

“ P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - P 4 3 0 0 9 4 9 9 1 - 5 5 5 0 / 0 0 , 

DETRAN-111100-BPM0234933-5185/01”, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009851-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA 

SOTOCORNO REQUERIDO: SECRETARIA DE SAUDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, ajuizada por MARIA LUCIA DE SOUZA SOTOCORNO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o ente público 

seja compelido a fornecer um exame de biopsia para a definição 

histológica, bem como o tratamento necessário à patologia. O NAT em 

parecer de movimentação n. 12830729 informa que: “não há urgência, 

porém a biópsia deve ocorrer com brevidade, haja vista a possibilidade de 

malignidade associada.”. A tutela de urgência foi deferida parcialmente na 

movimentação de id n. 12903660. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passo ao julgamento. I - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Alega o requerido pela ausência de interesse 

de agir, posto se tratar de uma pretensão individual da requerente, 

afirmando que o Estado deve apenas tutelar a saúde pública em âmbito 

coletivo. A alegação não merece prosperar, posto que a pretensão 

envolve direito individual indisponível. Assim, embora de interesse de toda 

a coletividade, quando de forma individualizada é violado o direito subjetivo 

de ter a adequada prestação do serviço público justificado o interesse de 

agir para a concretização do princípio insculpido no art. 196 da CF. Assim, 

rejeito a preliminar invocada. II - MÉRITO É cediço o dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus 

entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 

desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. In casu, extrai-se da 

regulação (id. 12705064) que a requerente possui neoplasma maligna da 

pele e outras partes não especificadas na face, razão pela qual necessita 

realizar a excisão e sutura com plástica na pele. O documento de id. 

16119165 informa que a requerente realizou o procedimento no Hospital 

do Câncer, em 12/04/2018, ou seja, apenas após a concessão da medida 

liminar Sabe-se que o câncer é doença avassaladora, e que seu 

tratamento deve ser realizado com a maior brevidade possível, sob pena 

de consequências irreversíveis, que podem levar à morte. Dessa maneira, 

não pode a requerente ficar à mercê da desídia estatal, aguardando a 

concessão de um direito que lhe é assegurado constitucionalmente. Sobre 

isso, segue jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE 

- FORNECIMENTO DE CIRURGIA E PRÓTESE – URGÊNCIA DEMONSTRADA 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO 

PELA PRÓTESE FORNECIDA GRATUITAMENTE PELO SUS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de saúde, preconiza o artigo 

196 da CF/88, que é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido 

por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença 

e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que 

o Apelante/Autor não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar a 

impossibilidade de substituição pela prótese fornecida gratuitamente pelo 

SUS, tenho que merece prosperar, em parte, a irresignação da parte 

autora, para determinar a realização do procedimento cirúrgico com 

prótese nacional fornecida pelo SUS. (Ap 141459/2016, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Assim, 

conclui-se que pelos documentos que instruem a inicial e pelo parecer 

técnico do NAT, vislumbra-se de forma inequívoca a necessidade da 

realização do procedimento pleiteado. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de fornecer um exame de 

biopsia para a definição histológica, bem como o tratamento necessário à 

patologia, conforme prescrição médica, com aplicação pela rede pública, 

preferencialmente. Por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015530-62.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SERGIO SANTANA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, ajuizada por SERGIO SANTANA SILVA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando que 

os entes públicos sejam compelidos a fornecer os medicamentos tegretol 

cr 400 (carbamazepina), keppra e vimpat, para tratamento de epilepsia. O 

requerente alega ser portador de Epilepsia de difícil controle, que evoluiu 

com importante déficit de memória (CID G.40.2), epilepsia e síndromes 

epilépticas sintomáticas, psicose pós ictal, com alucinações visuais e 

delírios de grandeza (CID F.23.0), razão pela qual necessita dos fármacos. 

O NAT, em parecer de movimentação n. 3001552, informou que o 

medicamento CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) é fornecido pelo SUS, porém 

os medicamentos LEVETIRACETAM (KEPPRA) e LACOSAMIDA (VIMPAT) 

não são. A tutela de urgência foi indeferida na movimentação de id n. 

3322181. Citados, os requeridos apresentaram contestação, contudo, não 

compareceram à audiência de conciliação. Assim, considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015) deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Decido. I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO O tratamento médico adequado se insere no rol 

dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os 

entes federados, dessa maneira, é possível figurar no polo passivo 

qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Assim, é faculdade do 

autor incluir qualquer dos entes no polo passivo da demanda, não 

prosperando a tese do requerido por sua ilegitimidade passiva. Outrossim, 

o STJ já sedimentou esse entendimento em recurso repetitivo no 

Informativo 539, veja-se: Nas ações para fornecimento de medicamentos, 

apesar de a obrigação ser solidária entre Municípios, Estados e União, 

caso o autor tenha proposto a ação apenas contra o Estado-membro, não 

cabe o chamamento ao processo da União, medida que apenas iria 

protelar a solução da causa. STJ. 1ª Seção. REsp 1203244-SC, Rel. Min. 
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Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo) (Info 539). 

Assim, rejeita-se a preliminar invocada. II – DO MÉRITO O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O STJ 

fixou recentemente requisitos para a concessão de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, veja-se: A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) Existência 

de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). STJ. 1ª Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo). Ademais, em análise de 

embargos de declaração no REsp 1657156-RJ, foi preceituado o seguinte: 

“Ficou consignado no acórdão embargado que "os critérios e requisitos 

estipulados somente serão exigidos para os processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento". No entanto, tal 

termo inicial suscita dúvidas, podendo ser interpretado de, pelos menos, 

duas formas: a conclusão julgamento refere-se ao julgamento do recurso 

especial, ou seja, o termo inicial da modulação seria a data da assentada 

que se julgou o repetitivo e fixou-se a sua tese (25/4/2018); ou a 

conclusão do julgamento impõe o esgotamento da instância, isto é, o termo 

inicial da modulação seria quando se julgar o último recurso cabível no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, com espeque no 

inciso I do art. 494 do CPC/2015, que possibilita a correção de ofício de 

inexatidões materiais, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos do 

presente repetitivo, que passa a ser a data da publicação do acórdão 

embargado, ou seja, 4/5/2018.” Desta feita, os parâmetros fixados pelo 

STJ não vinculam os presentes autos, de maneira que a demonstração da 

necessidade do medicamento se demonstra suficiente. Ademais, da 

análise detida dos autos percebe-se no documento de id n. 3695609 que o 

Senhor Sérgio é acometido de “(...) epilepsia com eletroencefalograma 

confirmando o diagnostico apresentando crises presenciada por médico. 

(...) Está apresentando períodos de psicose pos icatal, com alucinações 

visuais e delírios de grandeza”. A necessidade do uso dos medicamentos 

foi demonstrada através das receitas médicas às movimentações de n. 

3695548, 3695555, 3695567, 3695573, 3695589 e 2039065. Ademais, a 

impossibilidade financeira para aquisição do medicamento se verifica da 

declaração de hipossuficiência no documento de id n. 2038402, e da 

demonstração do recebimento do auxílio doença na movimentação de id n. 

2038452. O ente público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis 

à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, 

como sendo direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 

e 197, sendo dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas 

que visem à redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. 

Assim, visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas 

quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa 

única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de 

recursos[2]. Isso se dá em prol da garantia do direito à saúde por meio de 

política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor limites à 

ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em 

virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade 

do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e programas já 

estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o 

direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas 

que alcancem a população como um todo, garantindo o acesso universal e 

igualitário, e não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015). Com isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos 

desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de 

competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de 

distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma 

pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a 

necessidade de se comprovar a urgência/emergência do caso, 

demonstrando o não recebimento do atendimento necessário à sua 

patologia, justificando assim, o sacrifício do interesse público em função 

do interesse particular. In casu, verifica-se que o requerente está 

acometido de epilepsia, fazendo-se necessário o uso do medicamento 

Lenalidomida. Desta feita, negar ao paciente a utilização de medicamento 

para tratamento de câncer, dada as circunstâncias avassaladoras e 

rápidas da enfermidade, é o mesmo que desconsiderá-lo como pessoa 

humana. Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, e dever 

do Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, cabe 

ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou 

negativa do ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 

54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). O direito à 

saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Frente ao exposto e 

por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para CONDENAR os requeridos a , solidariamente, fornecerem os 

medicamento identificados no parecer NAT (id 3001555) pelo princípio 

ativo CARBAMAZEPINA (TEGRETOL), LEVETIRACETAM (KEPPRA) e 

LACOSAMIDA (VIMPAT), no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da 

prescrição médica, observando, a necessidade de renovação periódica 

do relatório médico, em deferência ao disposto no Enunciado 2[1], 

aprovado na I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA EM 15 DE MAIO DE 2014 – SÃO PAULO-SP, 

segundo os prazos fixados pela unidade pública de dispensação. Por 

consequência declaro extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal [1] ENUNCIADO Nº 2 - Concedidas medidas 

judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é 

necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou 

naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da 

enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de 

eficácia da medida. [2] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado 

em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MATEUS DE CAMPOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001790-26.2017.8.11.0001. REQUERENTE: PAULO MATEUS DE CAMPOS 

DIAS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, ajuizada por PAULO MATEUS DE CAMPOS DIAS, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando 

que o ente público seja compelido a fornecer uma consulta com 

especialista em implante de anel intraestromal, para avaliação e realização 

da respectiva cirurgia. O Núcleo de Apoio Técnico – NAT, em 

movimentação de id n. 9017511, informa que resta demonstrada a 

necessidade de realização do procedimento para tratamento do 

ceratocone, sob pena de perda da visão, sendo o procedimento atendido 
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pelo SUS. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, consistente no 

fornecimento da consulta com especialista em implante de anel 

intraestromal. Foi interposto agravo de instrumento pelo requerente, 

pugnando pela reforma da decisão interlocutória que analisou a 

concessão da antecipação da tutela, em que pugnou pelo deferimento da 

concessão da cirurgia. O agravo de instrumento foi provido, determinado a 

realização do procedimento pelos requeridos, nos termos da 

movimentação de id n. 10872253. A medida liminar foi satisfeita através do 

bloqueio de verbas públicas, consoante alvará de movimentação n. 

11955211, e nota fiscal e relatório do procedimento em movimentação de 

id n. 10896188. Citados, os requeridos apresentaram contestação, porém, 

apenas o Município de Cuiabá compareceu à audiência de conciliação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide. É cediço o dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o 

direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do princípio da 

universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O ente 

público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da 

saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, 

visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro 

diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única 

em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de 

recursos[1] . Isso se dá em prol da garantia do direito à saúde por meio de 

política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor limites à 

ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em 

virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade 

do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e programas já 

estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o 

direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas 

que alcancem a população como um todo, garantindo o acesso universal e 

igualitário, e não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015). Com isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos 

desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de 

competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de 

distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma 

pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a 

necessidade de se comprovar a necessidade da realização da cirurgia 

para Implante de Anel Intraestromal, justificando assim, o sacrifício do 

interesse público em função do interesse particular. In casu, extrai-se do 

parecer do NAT (id. 9017499) que foi informa que “há nos autos relatório 

médico e exames complementares que atestam a existência do agravo 

alegado” e que “o tratamento está bem indicado e é coberto pelo SUS 

constando na tabela SIGTAP com o código : 04.05.05.014-3 - IMPLANTE 

INTRA-ESTROMAL”, e, ainda, que “há urgência em realizar o 

procedimento, tendo em vista o risco de perda total da visão no olho do 

Requerente, há risco de perda de oportunidade no tratamento “. Ademais, 

mesmo tendo risco de perder a visão, o requerente só realizou a cirurgia 

em outubro de 2017, através do bloqueio de judicial, pois os requeridos 

permaneceram inertes e não empreenderam os instrumentos necessários, 

de forma célere, a fornecer a cirurgia. Sobre isso, segue jurisprudência: 

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

CIRURGIA E PRÓTESE – URGÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓTESE 

FORNECIDA GRATUITAMENTE PELO SUS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em se tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da CF/88, que 

é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e 

econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem 

como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Considerando que o Apelante/Autor 

não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar a impossibilidade de 

substituição pela prótese fornecida gratuitamente pelo SUS, tenho que 

merece prosperar, em parte, a irresignação da parte autora, para 

determinar a realização do procedimento cirúrgico com prótese nacional 

fornecida pelo SUS. (Ap 141459/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Frente ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, confirmo a medida liminar, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os requeridos 

a fornecerem tratamento especializado consistente no Implante de Anel 

Intraestromal em ambos os olhos, bem como a continuidade do tratamento, 

inclusive com a realização novos exames diagnósticos, e outras terapias 

necessárias para o caso, respeitando o teto deste Juizado Especial, e, por 

corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (REQUERENTE)

WANIA TEREZINHA GAYVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002888-80.2016.8.11.0001. REQUERENTE: WANIA TEREZINHA GAYVA, 

THALISSON GAYVA MORAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de Ação 

Anulatória de Trânsito c/c Danos Morais, proposta por Wania Terezinha 

Gayva e Thalisson Gayva Moraes, em desfavor do DETRAN-MT – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando em síntese que o Auto de 

Infração nº F43523137 está incorreto, pois não ultrapassou o sinal, bem 

como que o equipamento está sem a devida manutenção. Citado, os 

requeridos apresentaram defesa, mas não compareceram na audiência de 

conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao 

julgamento. Primeiramente, no afronte das preliminares, tem-se que o 

requerido DETRAN apontou pela incompetência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, ilegitimidade do DETRAN e ilegitimidade ativa do 

requerente Thalisson. Pois bem, a tese de incompetência não prospera, 

pois o requerido DETRAN apontou equivocadamente esta ação como 

sendo mandado de segurança, sendo que na verdade trata-se de ação 

cominatória, sendo plenamente possível seu trâmite neste juizado. Com 

relação à suposta ilegitimidade do DETRAN, não há fundamento 

considerando que o DETRAN é autarquia responsável pelo registro das 
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multas nas CNH’s e no boletim veicular. Ademais, o requerente Thalisson 

possui legitimidade ativa, pois era quem estava dirigindo o veículo objeto 

da infração, motivo pelo qual transferiu a pontuação para o seu nome. 

Assim, rejeito as preliminares levantadas. Alega o requerente Thalisson 

que estava dirigindo o veículo da requerente Wania, qual seja, I/FIAT 

SIENA FIRE FLEX, ano 2009, Cor PRATA, e placa NPG2668, quando foi 

multado por ultrapassar o sinaleiro localizado na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, com cruzamento com a Rua Dr. Enio Vieira, do qual 

nega a veracidade do ocorrido, alegando erro no equipamento que 

fotografou o veículo. Informa que os equipamentos eletrônicos de medição 

não foram aferidos, consonante determina a norma regulamentar. Na 

espécie, verifica-se no documento intitulado “Notificação da Imposição de 

Penalidade de Infração de Trânsito” que o equipamento eletrônico 

FSCII2086 havia sido aferido no dia 24/06/2013, fato esse suficiente à 

declaração de insubsistência do auto de infração, visto ser o equipamento 

de medição do qual se originou a multa, e ao que consta da própria 

notificação, estava há mais de 12 meses sem aferição. Sobre a 

necessidade de verificação metrológica do equipamento pelo INMETRO ou 

entidade por ele delegada obrigatoriamente com periodicidade máxima de 

12 (doze) meses dispõe o art. 3º, inciso III, da Resolução nº 396/2011 do 

CONTRAN, de forma que constatado que tal prazo não foi observado pela 

autoridade de trânsito, maculado fica o auto de infração por não ter sido 

emitido por equipamento dentro dos padrões regulamentares. Assim, 

diante da inobservância de formalidade essencial à constituição válida do 

auto de infração, qual seja, aferição do equipamento no período de 12 

(doze) meses, evidencia-se a insubsistência do auto de infração nº 

F43523137, e de consequência, dos pontos lançados na Carteira Nacional 

de Habilitação do requerente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, para DECLARAR a insubsistente o 

Auto de Infração nº F43523137, e determinar o cancelamento dos efeitos 

deste advindos em desfavor do requerente, em especial multa e 

pontuação em CNH, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000146-14.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JAQUELINE BAGAO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação Anulatória de 

Auto de Infração de Trânsito c/c pedido liminar e repetição do indébito, 

proposta por JAQUELINE BAGÃO em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, objetivando declaração de nulidade das multas de trânsito e 

dos pontos registrados em sua CNH. Citados, os requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. I – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUINICÍPIO DE CUIABÁ E DO DETRAN Pois 

bem, ambos os requeridos são legitimados passivos na presente lide. O 

órgão de trânsito figura legítimo no polo passivo por se tratar de autarquia 

dotada de personalidade jurídica própria, detentora de responsabilidade 

pela higidez dos registros dos pontos nas CNH’S e na vinculação das 

multas aos registros dos veículos. O Município de Cuiabá é o responsável 

pela fiscalização e imposição de taxas decorrentes da fiscalização das 

regras de trânsito dentro do seu limite territorial, razão pela qual resta 

improcedente sua alegação de ilegitimidade nos presentes autos. Assim, 

afasto as preliminares levantas. II – MÉRITO O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. De pronto, tem-se que a 

atualização do endereço no órgão de trânsito é incumbência do 

contribuinte, sendo que o endereço constante no documento de id. 

12291305 diverge do informado na inicial, razão pela qual, caso a 

requerente tenha mudado de endereço, era sua obrigação ter informado o 

DETRAN, conforme inteligência do artigo 282, § 1º, do CTB, veja-se: Art. 

282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º 

A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do 

veículo será considerada válida para todos os efeitos. (...) O requerido 

Município de Cuiabá reconheceu a nulidade dos autos de infrações 

E43470014 e L43750930, tendo em vista ter transcorrido o prazo de 30 

dias para postagem, o que contrariaria o artigo 281, II do CTB. Quanto às 

demais multa, não existe fundamento para a declaração de nulidade, vez 

que demonstrada a sua materialidade através de fotografia dos aparelhos 

de captação, e auto formalizado por agente público. Nesse esteio, 

confira-se o posicionamento do Tribunal de Justiça em caso análogo: 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTAS DE 

TRÂNSITO - LICENCIAMENTO - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DE ALGUMAS MULTAS - ENDEREÇO 

DO INFRATOR DESATUALIZADO - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EM 

RELAÇÃO ÀS DEMAIS - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA 

RATIFICADA. O ato que condiciona o licenciamento de veículo ao prévio 

pagamento de multas pendentes espelha a ilegalidade da autoridade 

coatora quando não há provas de que o infrator foi notificado. O Código 

de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário do veículo a obrigação de 

manter atualizados os seus dados cadastrais no órgão de trânsito, se 

assim não fizer considera-se válida a notificação devolvida, nos termos do 

§ 2º do artigo 282. (ReeNec 28030/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2010, Publicado no 

DJE 26/11/2010). Assim, da análise do contexto probatório se observa que 

a parte requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, já que não demonstrou, 

através de qualquer documento hábil, a pretensão almejada. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12153/09, e por 

corolário, EXTINGUO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal
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SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Trata-se de Ação Constitutiva negativa de Ato Administrativo c/c 

Obrigação de Fazer, proposta por ERICA DANILA PERERIRA QUINTINO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja 

desconstituído o ato administrativo que a declarou inapta em razão do seu 

quadro psicológico, e, por consequência, que o requerido refaça o teste 

psicológico, com a recondução e reintegração para as próximas fases do 

concurso sob edital de concurso público nº 01/2016/Sejudh/25 de 

novembro de 2016. Argumenta que não foram observados critérios 

objetivos e as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, e que 

não teve acesso aos motivos de sua reprovação, de forma que ficou 

prejudicado seu direito ao contraditório, porque recebeu apenas um 

parecer vago, impreciso e abstrato acerca da reprovação. O requerido foi 

citado e apresentou contestação, contudo, não compareceu à audiência 

de conciliação. Considerando a indisponibilidade do interesse público 

(artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A 

requerente interpôs agravo de instrumento frente a não concessão da 

tutela antecipada, que foi desprovido pela Turma Recursal, consoante 

movimentação de id n. 12120477. Passo ao julgamento. I.I – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO A preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso não merece 

prosperar, uma vez que a demanda visa provimento a cargo público, 

sendo a nomeação ato de competência do Chefe do Poder Executivo. A 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso já se posicionou acerca 

do tema, veja-se: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. CONCURSO 

PÚBLICO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014. 

AUMENTO DO LIMITE DE IDADE CONCURSAL. EDIÇÃO DE LEIS 

COMPLENTARES PARA SOLUÇÃO DOS CASOS JUDICIALIZADOS. 

CANDIDATO COM IDADE DENTRO DO PERMITIDO E EM CONFORMIDADE 

COM OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 586/2016. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.1- O Estado de Mato 

Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa 

provimento ao cargo público, tendo em vista que a nomeação é ato de 

competência do Chefe do Poder Executivo.2- Deve ser reconhecida a 

procedência do pedido, quando verificada a idade dentro do permitido na 

Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como, quando, em 

conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 586/2016, que dispõe 

sobre os casos judicializados. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) II - 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. É cediço que o edital é ato vinculante, tanto para a 

Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no 

certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas 

no ato convocatório do processo (Precedente: TJMT MS 153049/2015, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 04/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016). Analisando o edital do 

concurso público, verifica-se que há a fase de avaliação psicológica, 

realizada através da aplicação do teste, divulgação do resultado, 

entrevista devolutiva, recurso do resultado, e análise de recurso. No edital 

de concurso público nº 01/2016/sejudh/25 de novembro de 2016, em seu 

item “14”, constam os requisitos para a fase de avaliação psicológica, 

conforme segue: 14.1. Participarão desta fase todos os candidatos 

considerados aptos no Teste de Aptidão Física, e somente será realizada 

na cidade de Cuiabá-MT. 14.2. A convocação será feita por meio de Ato 

de Convocação, contendo também os locais e horários de realização da 

Avaliação Psicológica, a ser divulgada na Internet, no portal 

www.ibade.org.br. 14.3. A Avaliação Psicológica para fins de seleção de 

candidatos é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto 

de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar se o 

candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características 

para um melhor desempenho da função. 14.3.1. A Avaliação Psicológica 

também deverá identificar, além das características acima, se o candidato 

possui ou não aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, 

visando o porte de arma funcional, para o cargo de Agente Penitenciário 

do Sistema Penitenciário. 14.4. Entende-se por teste psicológico a medida 

e padronização de uma amostra representativa do comportamento, sendo 

que sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e 

interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do 

aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida 

estatisticamente por normas científicas. 14.5. Os testes a serem aplicados 

têm sua validade regulamentar estabelecida pelo Conselho Federal de 

Psicologia, órgão normativo da profissão, e somente serão realizados por 

psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia. 14.6. A 

Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas 

psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao 

perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, 

raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, 

abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de 

compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as 

normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem 

aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus 

procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja 

consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, 

orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; 

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de 

utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas 

informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais 

direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos 

morais e éticos. 14.6.1. Demais informações sobre a avaliação psicológica 

serão divulgadas no edital específico de convocação para a etapa. 14.7. 

Será considerado RECOMENDADO o candidato que atender a todas as 

características apresentadas acima. 14.7.1. Será considerado NÃO 

RECOMENDADO candidato que apresentar características restritivas ou 

impeditivas e/ou não apresentar características de personalidade, 

capacidade intelectual, habilidades específicas, isolada ou 

cumulativamente, de acordo com os requisitos psicológicos para o 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.8. No dia da 

realização dos testes o candidato deverá atentar-se apenas às instruções 

que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis pela aplicação. 14.9. 

O candidato deverá comparecer ao local indicado no presente Edital de 

Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

fixado para seu início, munido de documento oficial com foto, original, de 

identidade, caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos nº 2. 

14.10. Nas horas que antecedem a Avaliação Psicológica, os candidatos 

deverão observar os seguintes cuidados: Dormir bem na noite anterior, 

sendo desejável pelo menos oito horas de sono; Alimentar-se 

adequadamente no café da manhã e almoço, se for o caso, com uma 

refeição leve e saudável; Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. 14.11. 

Não serão consideradas as alterações psicológicas e fisiológicas 

temporárias que influenciarem no desempenho da realização dos testes, 

na data estabelecida para a realização da Avaliação Psicológica. 14.12. 

Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de 

todo o material produzido pelo candidato no transcorrer desta fase do 

Concurso Público, sendo observadas as orientações e parâmetros 

contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas 

avaliações. 14.13. Na Avaliação Psicológica o candidato poderá obter um 

dos seguintes resultados: a) RECOMENDADO – candidato apresentou, no 

momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do 

cargo pretendido; b) NÃO RECOMENDADO – candidato não apresentou, 

no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do 

cargo pretendido; c) FALTOSO - candidato não compareceu à Avaliação 

Psicológica. 14.13.1. Também será considerado NÃO RECOMENDADO e 

consequentemente eliminado do concurso, o candidato que não possuir 

aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, para o cargo de 

Agente Penitenciário. 14.14. Será eliminado do Concurso Público o 

candidato que for considerado NÃO RECOMENDADO ou FALTOSO da 

Avaliação Psicológica. 14.14.1. Para a divulgação dos resultados, será 

observado o previsto na Resolução n.º 01/2002 do Conselho Federal de 

Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6º que “a publicação do 

resultado da Avaliação Psicológica será feita por meio de relação nominal, 

constando os candidatos indicados”. 14.14.2. A NÃO RECOMENDAÇÃO 

na avaliação psicológica não significa a pressuposição da existência de 

transtornos mentais. Indica, apenas, que o avaliado não atende aos 

parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo. 

14.15.Será facultado ao candidato considerado NÃO RECOMENDADO , e 

somente a este, tomar conhecimento das razões de sua NÃO 

RECOMENDAÇÃO, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada e 

agendada nos dois dias úteis após a divulgação do resultado preliminar, 
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no horário compreendido entre 8h do primeiro dia até as 18h do último dia, 

via formulário disponível no portal www.ibade.org.br, considerando-se o 

Horário do Estado do Mato Grosso/MT, devendo conter, obrigatoriamente, 

o nome do candidato e o número de sua inscrição. 14.15.1. A entrevista 

devolutiva será realizada na data e local agendados no momento do 

pedido da entrevista devolutiva. 14.15.2. No comparecimento à entrevista 

devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo. 

Caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho 

Regional de Psicologia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente 

de caráter informativo para esclarecimento do motivo da NÃO 

RECOMENDAÇÃO inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, 

em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de 

realização do teste. As informações técnicas relativas ao perfil só 

poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação 

vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de 

conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, 

bem como não será permitido o acesso aos testes realizados. 14.16. Após 

a realização da entrevista devolutiva, poderá solicitar a revisão de sua 

avaliação, nos moldes do item 16 do Edital. 14.17. A resposta aos 

recursos será disponibilizada em link para consulta individual no site 

www.ibade.org.br. O STJ entende pela possibilidade da fase de avaliação 

psicológica em concursos, sendo necessária a observância de 

pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a 

possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

22/09/2015, DJe 30/09/2015. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça 

apontou recentemente diretrizes quanto à avaliação psicológica, veja-se: É 

válida a realização do exame psicotécnico em concursos públicos desde 

que cumpridos os seguintes requisitos: a) o exame precisa estar previsto 

em lei e no edital; b) deverão ser adotados critérios objetivos no teste; c) o 

resultado deve ser público com a possibilidade de o candidato prejudicado 

apresentar recurso. Se exame psicotécnico não adotou critérios objetivos 

ou não permitia a possibilidade de recurso, a providência correta não será 

a simples aprovação do candidato outrora reprovado, mas sim a 

realização de nova avaliação pautada por critérios objetivos e assegurada 

a ampla defesa. É incabível a providência de se determinar a posse 

candidato no cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso 

relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do 

candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível 

com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de 

objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso. STJ. 2ª Turma. AgInt 

no RMS 51809/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 01/03/2018. 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Constatada a ilegalidade do exame 

psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada 

por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa. Buscador Dizer o 

Direito, Manaus. Disponível em: . Acesso em: 02/11/2018). Percebe-se que 

o exame psicotécnico, no presente caso, adotou critérios objetivos para 

sua análise, bem como permitiu a possibilidade de recurso. Sobre isso diz 

nosso Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 

OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO 

RECOMENDADO - POSSIBILIDADE - EDITAL LANÇADO DENTRO DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - SUBJETIVIDADE DA AVALIAÇÃO - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA. A 

exigência do exame psicotécnico de caráter eliminatório para ingresso na 

carreira militar não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que 

previsto nas leis do concurso, realizado de forma objetiva, com critérios 

previamente conhecidos e possibilidade de recurso, como ocorreu no 

presente caso. A atuação do Poder Judiciário limita-se unicamente ao 

controle da legalidade, não podendo questionar o mérito da referida 

avaliação psicológica, tampouco, não sendo permitida a avaliação acerca 

do mérito do ato administrativo, sob pena de atentar contra a 

independência dos Poderes, emitindo pronunciamento de administração e 

não de jurisdição. (...) (MS 9216/2010, DR. MARCELO SOUZA DE 

BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/04/2011, Publicado no DJE 18/04/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 

PÚBLICO - FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMMT E DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR - REJEITADA A PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A FORMA RETIDA - AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA - CANDIDATO INAPTO - CARÁTER ELIMINATÓRIO - 

PREVISÃO EDITALÍCIA - NATUREZA OBJETIVA DO RESULTADO - 

LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. Existindo 

provimento jurisdicional de urgência a ser deferido e presentes os 

requisitos que caracterizam o perigo de lesão grave e de difícil reparação, 

a conversão do agravo de instrumento em retido não se impõe. A 

exigência do exame psicotécnico de caráter eliminatório para ingresso na 

Polícia Judiciária Civil não fere nenhum dispositivo constitucional, desde 

que de previsão editalícia do concurso e aplicado de forma objetiva, com 

critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso. (AI 

12564/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/09/2010, Publicado no DJE 09/12/2010) O Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre a matéria no julgamento da Repercussão Geral na Questão 

de Ordem no Agravo de Instrumento n.º 758.533[1] – Minas Gerais (AI n.º 

758.533 QORG/MG) fixando como solução para a questão da exigência de 

exame psicotécnico em concurso a seguinte tese, nos termos do voto do 

Ministro Relator: “(...) b) que seja reafirmada a jurisprudência da Corte 

segundo a qual a exigência do exame psicotécnico em concurso depende 

de previsão legal e no edital, e deve seguir critérios objetivos; (...)” 

Observa-se, ainda, que a requerente teve pleno conhecimento do 

resultado que a classificou inapta no exame psicológico, bem como 

ficaram demonstrados, objetivamente, os motivos da reprovação no 

espelho da devolutiva que aportou aos autos. Outrossim, verifica-se do 

documento de id. n. 11053780 que a requerente foi classificada com 

desempenho insatisfatório nos seguintes quesitos: TEACO; e memória de 

faces. Sabe-se que a atenção e a memória são extremamente 

necessários para o desempenho da função de agente penitenciário, que 

exige uma ponderação racional e emocional maior que as demais 

carreiras, considerando que lida diariamente com pessoas em 

ressocialização, privadas da liberdade. A avaliação psicológica possui 

extrema relevância nesse concurso público, uma vez que envolve grande 

responsabilidade, que submete a pessoa a condições de estresse físico e 

emocional e, justamente por isso, deve demandar exame rigoroso acerca 

das condições psicológicas do candidato, sob pena de colocar em risco a 

própria pessoa e a sociedade. É certo que o fato de eventualmente alguns 

candidatos não apresentarem perfil compatível com o cargo não significa 

que não possam desenvolver com exímia habilidade outras 

profissões/funções. Significa, simplesmente, que não estão aptos para o 

referido cargo. Daí porque se verifica que, num universo de centenas de 

candidatos, apenas alguns apresentam mencionada incompatibilidade. 

Outrossim, de aplicação subsidiária normativa, tem-se o Decreto n. 

6.944/2009, que disciplina as medidas organizacionais para aprimoramento 

da administração pública, em âmbito federal, donde preceitua o seguinte: 

Art. 14 § 1o Para os fins deste Decreto, considera-se avaliação 

psicológica o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a 

compatibilidade das características psicológicas do candidato com as 

atribuições do cargo. (...) § 3o Os requisitos psicológicos para o 

desempenho no cargo deverão ser estabelecidos previamente, por meio 

de estudo científico das atribuições e responsabilidades dos cargos, 

descrição detalhada das atividades e tarefas, identificação dos 

conhecimentos, habilidades e características pessoais necessários para 

sua execução e identificação de características restritivas ou impeditivas 

para o cargo. (Incluído pelo Decreto nº 7.308, de 2010) § 4o A avaliação 

psicológica deverá ser realizada mediante o uso de instrumentos de 

avaliação psicológica, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, 

os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo. Desta feita, é perfeitamente possível a 

compatibilização das características pessoais psicológicas do candidato 

às exigências imperativas da função a ser desempenhada. Ademais, a 

inscrição no certame comprova que a parte requerente tomou 

conhecimento e anuiu às condições do edital, uma vez que este vincula 

tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do 

concurso público. Embora a parte requerente sustente ilegalidades no 

edital, verifica-se que sequer o impugnou, de modo que somente trouxe à 

baila a questão da ilegalidade depois que ser considerada inapta na 

avaliação psicológica. É cediço, pois, que havendo ilegalidade patente no 

edital, cabia ao candidato suscitar a discussão previamente. Vê-se, 

portanto, que as regras do certame foram claras, houveram critérios 

objetivos, e a requerente teve acesso aos motivos de sua reprovação, de 

modo que pôde exercer com plenitude o seu direito ao contraditório, posto 

que interpôs recurso administrativo, que foi desprovido pela banca 
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examinadora. Desse modo, os documentos dos autos comprovam a 

validade do teste psicológico realizado na parte requerente diante do 

cumprimento de todos os requisitos legais. De consequência, não subsiste 

violação legal para se modificar as conclusões da banca examinadora ou 

declarar a nulidade, inclusive porque há limites para a intromissão judicial 

no resultado da avaliação. Não cabe ao Poder Judiciário declarar nulo o 

t e s t e  d e  a v a l i a ç ã o  p s i c o l ó g i c a  q u e  c o n c l u i  p e l a 

inaptidão/não-recomendação de candidato(a) se o referido teste foi 

realizado conforme as regras do edital, com o cuidado devido, estrita 

legalidade, objetividade e publicidade. Nesse sentido a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. 

LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E 

PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Desde que haja previsão legal e 

não sendo o exame psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco 

havendo critérios subjetivos, deve ser afastada a tese de invalidade do 

teste. 2. Não é dado ao Judiciário rever os critérios de avaliação, ao ser 

reprovado no exame psicotécnico candidato ao concurso para soldado da 

polícia militar, uma vez que os requisitos se encontram expressamente 

previsto no edital e demais normas de regência do certame. Precedentes. 

3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 31.748/AC, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 

14/05/2015). (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO. EXAME PSICOTÉCNICO. 

PREVISÃO NA LEI ESTADUAL E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. 

DECRETO. PREVISÃO DE RECURSO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO 

GERAL PELO STF. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES COM A JUNTADA DE 

OUTROS LAUDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. VIA MANDAMENTAL. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto 

contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental 

impetrado com o fito de desconsiderar a reprovação por inaptidão em 

exame psicológico de candidato ao cargo de soldado da polícia militar 

estadual. 2. A análise detida da Lei Complementar Estadual n. 573/2013 - e 

do Decreto n. 1.479/2013 - demonstra a existência de previsão legal para 

aplicação do exame psicotécnico, com a fixação de critérios objetivos; o 

edital em questão previu a aplicação da fase, com sistemática de 

comunicação pessoal dos resultados, por entrevista, bem como definiu a 

possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado, 

restando atendidos todos os parâmetros jurisprudenciais fixados no 

acórdão do Supremo Tribunal Federal que definiu o tema em sede de 

repercussão geral: QO na RG no AI 758.533/MG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, julgado em 23/6/2010, Repercussão Geral - Mérito, publicado no 

DJe-149 em 13/8/2010 e no Ementário vol. 2410-04, p. 779. 3. No que 

tange à alegação secundária de que o recorrente seria apto ao cargo, já 

que teria laudos favoráveis, tendo juntado, inclusive, prova superveniente 

que atestaria tal condição (fls. 275-276), não é passível de exame na via 

mandamental, porquanto demanda dilação probatória. Precedente: RMS 

33.650/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2011. 

Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 45.236/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 

19/02/2015). RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. Concurso. Agente Penitenciário. 

Eliminação em avaliação psicológica. Possibilidade. Caráter subjetivo da 

Administração Pública. Não enquadramento do perfil ao cargo pretendido. 

Avaliação realizada por profissional com habilitação específica. Recurso 

provido. Encontrado em: 5ª Câmara de Direito Público 30/03/2015 - 

3 0 / 3 / 2 0 1 5  A p e l a ç ã o  A P L  0 0 0 6 1 8 7 1 4 2 0 1 2 8 2 6 0 3 2 2  S P 

0006187-14.2012.8.26.0322 (TJ-SP) Nogueira Diefenthaler TJ-SP - 

Apelação APL 00061871420128260322 SP 0006187-14.2012.8.26.0322 

(TJ-SP) Data de publicação: 30/03/2015. Ementa Concurso público. PMDF. 

Exame psicotécnico. Legalidade. 1 A L. 7.289/84, alterada pela L. 

12.086/09, no art. 11, prevê exame psicotécnico nos concursos públicos 

para ingresso na PMDF. 2 - Se o exame psicotécnico, que conta com 

previsão legal, utilizou critérios objetivos de avaliação e assegurou ao 

candidato recurso administrativo, não se pode desprezar o seu resultado 

e permitir que candidato não recomendado prossiga no certame. 3 - 

Apelação não provida. (TJDF) Processo: APC 20140110285964 - 

Relator(a): JAIR SOARES - Julgamento: 29/04/2015 - Órgão Julgador: 6ª 

Turma Cível - Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 387. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para que seja desconstituído 

o ato administrativo que declarou a requerente inapta na fase de avaliação 

psicológica, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juiza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal [1] Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. 

Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência 

pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de 

ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a 

jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a 

adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 758533 

QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 

13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779).

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011, DE 27 DE NOVEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Márcia Aparecida Meloto de Oliveira, 

matrícula nº 13287, como Gestora Judiciário substituta, no JUVAM - 

Juizado Volante Ambiental, no período de 03 a 22 de dezembro de 201 8, 

em razão do usufruto de férias da servidora Jovelina Ribeiro de Souza, 

matrícula nº 1509.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723748 Nr: 4740-58.2013.811.0003

 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: BENONES VELASCO RESENDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP

 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$ 141,38 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012676-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ BOFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012676-44/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Chapada 

dos Guimarães – MT Autor: Joao Batista Rodrigues. Réu: Jose Luiz Boff. 

Vistos, etc. JOAO BATISTA RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

JOSE LUIZ BOFF, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória carreando aos autos cópia da decisão do 

processo nº1563-52.2015.811.0024, a qual deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho de citação), conforme determinam os artigos 260, 

II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil, sob pena de devolução sem 

cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012729-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MORAIS DODO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012729-25/2018 Ação: Usucapião Extraordinário Autora: Maria 

Aparecida Rodrigues de Moraes Souza. Réu: Manoel Moraes Dodo. 

Vistos, etc. MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de 

Usucapião Extraordinário” em desfavor de MANOEL MORAES DODO, com 

qualificação incompleta nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. Compulsando detidamente os autos 

verifica-se que ausentes documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. D E C I D O: Intime-se, a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, do Código de Processo 

Civil: a) qualificando a parte ré e confinantes de forma correta e integral, 

eis que ausente o endereço nos autos (art.319, II, CPC e art. 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP); b) carreando aos autos planta e memorial 

descritivo assinado por profissional legalmente habilitado (art.320, CPC e 

art.216-A, Lei nº 6.015/73); c) acostando, novamente, os documentos de 

(fls.15/16 – correspondência ID 16641188, fl.03/04), eis que as 

constantes dos autos encontram-se ilegíveis (art.320, CPC); d) ata notarial 

pelo tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e 

circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012757-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC VIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012757-90/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Isaac Viana de 

Souza. Réus: Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros. Vistos, 

etc. ISAAC VIANA DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato” em desfavor 

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA, 

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fl.26 – correspondência ID 16659938, fl.03), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Inicialmente, indefiro o pleito 

de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (fl.18 – 

correspondência ID 16524342, fl.17), 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 09h30min, 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, 27 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012751-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY MOREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP332924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MARCOLINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012751-83/2018 Ação: Monitória Autor: Jonas Martins Faustino. Réu: 
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Marcos Antonio Marcolino. Vistos, etc. JONAS MARTINS FAUSTINO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Monitória” em desfavor de MARCOS ANTONIO MARCOLINO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando o réu correta e 

completamente, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012737-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR BURJACK CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SEVERO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012737-02/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Adriano Cesar Burjack Carvalho. Executado: Wanderson Severo Reis. 

Vistos, etc. ADRIANO CESAR BURJACK CARVALHO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de WANDERSON SEVERO REIS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

a) carreando aos autos demonstrativo atualizado do débito, em 

conformidade com artigo 798, inciso I, alínea ‘b’ e artigo 320, ambos do 

CPC; b) juntando o comprovante de endereço no qual a parte exequente 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012727-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1012727-55/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autora: Iracy 

Gomes da Silva. Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Vistos, 

etc. IRACY GOMES DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 

321 e 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) elucidando na peça 

vestibular qual lesão a autora sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da 

documentação acostada aos autos não ficara evidenciada a referida 

lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), eis que o documento de (fl.40 – 

correspondência ID 16641769, fl.03) é insuficiente a formação do 

convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, CPC); c) carreando aos 

autos o comprovante de endereço atualizado no qual a autora figure como 

titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado 

de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012856-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012856-60/2018 Ação: Cobrança Autor: Denilson Medeiros da Silva. 

Ré: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. Vistos, etc. 

DENILSON MEDEIROS DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Indenização Securitária 

c/c Danos Morais” em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos o comprovante de 

endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência 

assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) acostando, novamente, aos 

autos os documentos de (fls.21/29 e fl.31 – correspondência ID 16703494, 

fls.02/10; e ID 16703500), eis que ilegíveis (borrados/turvos). Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012891-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA KEILA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012891-20/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Graciela Keila da Conceicao. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc. GRACIELA KEILA DA CONCEICAO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito, 
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sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a) acostando aos 

autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada; b) 

carreando, novamente, aos autos os documentos de (fls.06/07 e fl.12 – 

correspondência ID 16709924, fl.03/04 e ID 16709938) eis que ilegíveis 

(cortados), em observação ao disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 28 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012762-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (EXECUTADO)

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA (EXECUTADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012762-15/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Leonardo Ferreira de Souza. Executados: Acácio José Rozendo Falcão e 

Outros. Vistos, etc. LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de ACÁCIO JOSÉ ROZENDO FALCÃO, 

LUCIANE DE BARROS CASTRO FALCÃO e DANIEL VICTOR FALCÃO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), eis que o documento de (fl.52 – 

correspondência ID 16662106, fl.03) é insuficiente a formação do 

convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, CPC), sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012752-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANIS MEDEIROS ASSAD OAB - PR39397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LUIZ SIMAL DE CARVALHO AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012752-68/2018 Ação: Cobrança Autor: Centro de Estudos Superiores 

Positivo Ltda. Ré: Debora Luiz Simal de Carvalho Amorim. Vistos, etc. 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” 

em desfavor de DEBORA LUIZ SIMAL DE CARVALHO AMORIM, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando a parte autora correta e 

completamente, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) narrando de forma pormenorizada os fatos 

contidos na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos fatos, 

eis que ausentes, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo 

Civil; c) acostando aos autos cópia do contrato devidamente preenchido e 

assinado por ambas as partes, eis que o constante de (fls.08/13 – 

correspondência ID 16659766) não consta a assinatura da ré, nos termos 

do art. 320 do CPC; d) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012841-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA PANIAGO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012841-91/2018 Ação: Rescisão de Contrato Autora: Ludmilla Paniago 

Nogueira. Réus: Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários 

Ltda e Outros. Vistos, etc. LUDMILLA PANIAGO NOGUEIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia paga” em desfavor de 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoas jurídicas de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma pormenorizada os 

fatos contidos na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos 

fatos, eis que ausentes, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil; b) acostando aos autos cópia do contrato firmado, 

devidamente assinado por ambas as partes, eis que o constante de 

(fls.35/44 – correspondência ID 16697669) é apócrifo, nos termos do art. 

320 do CPC; c) carreando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), eis que, na 

peça vestibular, a autora informara ser “professora – funcionária pública” 

e o documento de (fls.30/32– correspondência ID 16697666) é insuficiente 

à formação do convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente 

o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; d) juntando, 

novamente, o documento de (fl.34 – correspondência ID 16697668), eis 

que o constante nos autos é ilegível (turvo). Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 29 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726588 Nr: 7514-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRURON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

MANOEL PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112
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 Assim, diante do exposto, hei por bem em deferir o pedido colacionado no 

petitório de (fls.84/88), e, via de consequência, o desbloqueio e posterior 

levantamento da importância penhorada à (fl.83) em nome do executado, 

expedindo-se o competente alvará, mediante as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 08 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726588 Nr: 7514-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRURON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

MANOEL PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7514-61/2013

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, 11 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355943 Nr: 10945-84.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ZILIANI, EDIR BRAGA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BONIN, SELMA DE 

AZEVEDO BONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710805 Nr: 5791-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARA AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, 

KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

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

e considerando que a Procuração de fls. 36 não possui os poderes 

especificos para levantamento de valores, conforme determina 

provimento, impulsiono os autos para intimação do advogado do 

exequente, para trazer aos autos procuração de acordo com o Provimento 

19/2011.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783698 Nr: 7638-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE GASPAROTTO, EDSON JOSE 

GASPAROTTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012941-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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 

nº1012941-46/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Vilma Rosa De Souza. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. VILMA ROSA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Inexigibilidade de 

Débito c/c Repetição de Indébito 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 

nº6/95274-7; que, a ré imputa-lhe débito no importe de R$1.638,03 (um mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e três centavos), valor este que 

corresponde à fatura referente dezembro/2017, com vencimento para o 

dia 20/02/2018, conforme documentos de (fl.38 – correspondência ID 

16735377, fl.05); que, a referida fatura corresponde a recuperação de 

consumo, em conformidade com o documento de (fl.37 – correspondência 

ID 16735377). Ademais, comprovara nos autos o adimplemento das 

faturas regulares referentes aos meses de março/2018, agosto/2018, 

setembro/2018, novembro/2018; que, comprovara que seu nome e CPF 

foram inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito ora 

questionado, em conformidade com o documento de (fl.58 – 

correspondência ID 16735595, fl.02). Por derradeiro, a parte autora requer 

em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré retire o nome e 

CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação 

de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

item ‘b’ de (fl.19 – correspondência ID 13641721, fl.17). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.27 – correspondência ID 16735358, 

fl.07), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo 

certo que a afirmação da parte no sentido de que não possui relação 
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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) “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. (...).” 

(TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt 

julg. 01/06/10) 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, bem como, inscrever seu nome e CPF no 

cadastro de inadimplentes, caso seja configurada durante a instrução que 

o débito realmente existe. Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial, para determinar que seja o nome e CPF da 

parte autora excluídos dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

contrato n°0007062820201712, no importe de R$1.638,03 (um mil, 

seiscentos e trinta e oito reais e três centavos), com vencimento para o 

dia 20/02/2018, conforme documento de (fl.58 – correspondência ID 

16735595, fl.02), até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo 

de aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, oficie-se ao 

SPC/SERASA para que procedam a exclusão da negativação do nome e 

CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘g’ de (fl.19 – 

correspondência ID 16735352, fl.17), 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 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004528-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS TRENTIN FERRONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004528-44.2018 Ação: Despejo Autor: Vinicius Trentin Ferronato Réu: 

Thulio Rodrigo Ribeiro Barcelos Vistos, etc... VINICIUS TRENTIN 

FERRONATO, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado, requereu a 

desistência da ação id-15282190, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por VINICIUS TRENTIN FERRONATO, desfavor de THULIO RODRIGO 

RIBEIRO BARCELOS, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Autorizo o 

levantamento da importância depositada a título de caução, expedindo-se 

o necessário e mediante as cautelas de estilo. Custas pelo autor 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

29/novembro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL TOSTA SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))
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José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para 

proceder a MATERIALIZAÇÃO da CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para 

seu devido cumprimento e, em sendo o caso, VIA PJE, conforme Portaria 

435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004910-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RAMALHO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

CESAR SERGIO GARCIA DE ANDRADE (CONFINANTES)

JOSÉ AMAURILIO R. DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, no que toca à citação da parte requerida, a empresa Panorama 

Imobiliária Ltda - ME, ID 14636474, devendo, para tanto, requerer o que 

entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO 60425253104 (EXECUTADO)

NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

ABENITA DURAES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008627-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(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: 1008627-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(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: 1003626-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003626-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719925 Nr: 967-05.2013.811.0003

 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: IRENE PEREIRA FELIX, BRUNA INDIANO DE SOUZA 

SILVA, JESSICA INDIANO DE SOUZA, ERIKA INDIANO DE SOUZA, 

ROGÉRO INDIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Do procurador da parte executada, para no prazo legal apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 466/469.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 781512 Nr: 6794-26.2015.811.0003

 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: MAURICIO FERRARI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A, JOSUE SANTOS 

JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A, ADRIANO MUNIZ REBELLO - OAB:24730

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 6794-26.2015.811.0003.

Código do Processo: 781512.

Espécie: Ação de Usucapião de Bem Móvel.

Parte autora: Mauricio Ferrari Nogueira.

Parte ré 1: Banco Paulista S/A.

Parte ré 2: Josue Santos Junior.

Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 17h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Defensora Pública: Bethânia Meneses Dias.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Restou prejudicada a solenidade, pois consta presença somente da 

Defensora Pública, observa-se a ausência das partes por não terem sido 

intimadas a tempo.

Pela Defensora Pública: solicita vista dos autos.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Dê-se vista à defensoria pública.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Bethânia Meneses Dias.

 Defensora Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812642 Nr: 380-75.2016.811.0003

 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: NEHEMIAS LOPES NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada entre as partes, 

julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas restantes se houver 

pela ré e honorários advocatícios cada parte arcará com o 

seus.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.Saem às 

partes intimadas desta Sentença.Publiquem-se. Registrem-se. 

Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane 

Fraga Cajango, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito Nehemias Lopes Nogueira 

Junior Parte AutoraWelson Gaiva MarinoAdvogado do autorRamao Vilalva 

JuniorAdvogado da requeridaRodrigo Fouletto PinheiroPreposto da 

requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 772180 Nr: 3247-75.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO SOUZA DA SILVA, ELENIR 

SOCORRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

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

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 3247-75.2015.811.0003.

Código do Processo: 772180.

Espécie: Ação de Cobrança de Seguro c/c Dano Moral e Pedido de 

Exibição de Documentos.

Parte Autora: Francisco Ribeiro Souza Da Silva e Elenir Socorro Da Silva.

Parte ré: Banco Santander S.A.

Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 15h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte Autora: Francisco Ribeiro Souza Da Silva e Ana Maria Ferreira Mota.

Advogado dos autores: Edson Ritter.

Advogado da requerida: Karoline Pimentel Almeida.

Preposto da requerida: Cassius Bruno Garcia Bonan.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Pelo Advogado da requerida: pugna pela juntada de substabelecimento, 

bem como, carta de preposição, entregues no ato desta solenidade.

Esclarecido às partes as vantagens de conciliação, que, tentada, restou 

INFRUTÍFERA.

Advogada da parte autora, bem como, advogado da requerida, reiteram o 

pedido de julgamento antecipado da lide.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento e carta de preposição.

 Não sendo possível a conciliação, bem como, as partes postularam o 

julgamento antecipado da lide.

Mantenho o feito concluso para prolação de sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Francisco Ribeiro Souza Da Silva

 Parte Autora

Ana Maria Ferreira Mota

Parte Autora

Edson Ritter

Advogado do autor

Karoline Pimentel Almeida

Advogado da requerida

Cassius Bruno Garcia Bonan

Preposto da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 728664 Nr: 9451-09.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PEZARICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO, ESPOLIO 

DE STELLA LYRA DE FIGUEIREDO, LUCIA REGIANE LYRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT14404, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, EDSON CARVALHO DOS SANTOS - OAB:38193/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 9451-09.2013.811.0003.

Código do Processo: 728664.

Espécie: Ação de Indenização Por Perdas e Danos com Pedido de Liminar.

Parte Autora: Osmar Luiz Pezarico.

Parte ré: Espolio De Antonio Figueiredo, Espolio De Stella Lyra De 

Figueiredo, Representante: Lucia Regiane Lyra De Figueiredo.
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Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 16h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Advogado do autor: Roberley Rodrigues Ribeiro.

 Representante do espólio: Lucia Regiane Lyra De Figueiredo.

Advogado da requerida: Carmelí Schiavon.

Advogado da requerida: Edson Carvalho dos Santos.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Observada a ausência da parte autora, presente apenas seu patrono Dr. 

Roberley Rodrigues Ribeiro.

 Esclarecido às partes as vantagens de conciliação, que, tentada, restou 

INFRUTÍFERA.

Pelo patrono do espólio: reitera que seja apreciado o pedido de 

fls.382/383, pugnando o regular prosseguimento do feito.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Não sendo possível a conciliação, bem como, mantenho o feito concluso 

para as devidas deliberações.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Roberley Rodrigues Ribeiro

Advogado do autor

Lucia Regiane Lyra De Figueiredo

Representante do espólio

Carmelí Schiavon

Advogado da requerida

Edson Carvalho dos Santos

Preposto da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 755066 Nr: 10335-04.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 10335-04.2014.811.0003.

Código do Processo: 755066.

Espécie: Ação de Danos Morais c/c Rescisão Contratual c/c Pedido de 

Tutela Antecipada**Exclusão no Polo Passivo em 02/05/2016**

Parte Autora: Marcos Vieira Da Silva.

Parte ré: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Data e horário: quarta-feira, 28 de novembro de 2018, às 17h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Advogado da requerida: Cassius Bruno Garcia Bonan.

Preposto da requerida: Douglas Salviano dos Santos Rossoni.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Devidamente intimado via DJE, o patrono da parte autora deixou de 

comparecer a está solenidade, restando prejudicada a audiência de 

conciliação.

Pelo advogado da parte requerida: pugna pela juntada de 

substabelecimento, bem como, carta de preposição no ato desta 

audiência.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento e carta de preposição.

Não sendo possível a conciliação, bem como, mantenho o feito concluso 

para prolação de sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Cassius Bruno Garcia Bonan

Advogado da requerida

Douglas Salviano dos Santos Rossoni

Preposto da requerida

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005413-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SABIONE OAB - SP182939 (ADVOGADO(A))

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA PELA LITISDENUNCIADA, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012239-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TEREZINHA ROVEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO NASCIMENTO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1012239-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001539-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA NUNES DE SOUZA E MELLO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001539-02.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 15874078 e, ante a concordância da credora no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

9.895,89 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 16534950, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 
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Intime a demandada para pagamento das custas processuais descritas no 

cálculo do Id. 16511799, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso 

do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao 

departamento competente para as providências cabíveis. Após, ao 

arquivo com a baixa e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002608-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002608-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o retorno dos 

autos do e. TJMT e, não havendo requerimento da parte interessada no 

prazo de 05 (cinco) dias, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDINO JOAO GUBIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002425-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Após consulta ao 

Sistema SisconDJ observou-se que houve a requerida efetuou o depósito 

do valor de R$ 5.556,88 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), conforme extrato anexo. Entretanto deixou de 

comunicar ao juízo. Assim, intime o credor para manifestar acerca da 

quantia, informando que a mesma satisfaz a integralidade da obrigação e, 

em sendo o caso traga o demonstrativo do saldo remanescente de débito 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis/MT, 29 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007468-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007468-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005641-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SERAPIAO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003437-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010424-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID. 16752558, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010344-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID. 16752007, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007859-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

LINDOMAR MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIANA MACIEL DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

J. D. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/O 

(ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

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

 

.Processo nº 1007859-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a presença de 

menor no polo ativo da lide, ouça o representante do Ministério Público, 

nos termos do artigo 178, II, do CPC. Cumpra .Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822461 Nr: 3757-54.2016.811.0003

 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: ROSANI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

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

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, 

OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716350 Nr: 11726-62.2012.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEIA MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 716350

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela credora à fls. 146/150. Determino que a srª 

Gestora promova os atos necessários para apontamento do nome da 

devedora nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor 

informado à fls. 151.

Deverá a exequente credor promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

da executada.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 439556 Nr: 8223-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAZ ZONTA, ESPOLIO DE LUCIA 

MARIA BERTI ZONTA, ANTONIO FABIO ZONTA, LUCIA FABIANA ZONTA, 

ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Código nº 439556

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Amaggi Exportação e Importação Ltda

Executados: Antônio Braz Zonta e outros

Vistos etc.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA em face de ANTÔNIO BRAZ ZONTA e outros, também 

qualificados no processo, visando receber a importância de R$ 

2.070.900,00.

 As partes entabularam acordo, o qual foi homologado judicialmente (fls. 

121). A exequente noticia o cumprimento da obrigação (fls. 205/206). 

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Determino a baixa das penhoras sobre os imóveis constritados, 

conforme decisão à fls. 121. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739724 Nr: 1790-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 739724

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 123, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709975 Nr: 4921-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDAS 

CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E 
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BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. As medidas pleiteadas pelo exequente não são úteis ao 

cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos individuais dos 

executados. Não há relação direta entre o cumprimento da obrigação de 

pagar e a adoção das medidas pleiteadas, sendo, portanto, ineficazes ao 

fim pretendido pela Execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0702.09.608208-7/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 

20/11/2017)AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 

CARTÃO DE CRÉDITO: BLOQUEIO - CNH: SUSPENSÃO: MEDIDAS 

RESTRITIVAS ATÍPICAS - CORRELAÇÃO: INEXISTENTE. Embora seja dado 

ao julgador o emprego de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias para garantir o cumprimento de ordens judiciais e a 

efetividade do processo (art. 139 do CPC/2015), inviável o bloqueio de 

cartões de crédito e da carteira nacional de habilitação (CNH) para forçar 

o devedor ao pagamento do débito alimentar, pois sem correlação direta 

com a pretensão, havendo outros meios típicos igualmente aptos e menos 

gravosos ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0702.14.048694-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 

14/11/2017)Dessa forma, defiro parcialmente o pedido à fls. 91/92, 

tão-somente, para determinar que a srª Gestora promova os atos 

necessários para a apontamento do nome da executada no rol dos 

inadimplentes, devendo ser observado o valor da dívida informado à fls. 

83.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 05 de 

novembro de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387202 Nr: 887-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:TO/2746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 Código nº 387202

Vistos etc.

O devedor comparece aos autos e alega a incidência do instituto da 

prescrição, ao argumento de abandono da causa e pugna pela extinção 

da demanda executiva. (fls. 294)

A credora repele tais assertivas à fls. 295.

 Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Diferentemente do entendimento esposado pelo executado, não há que se 

falar na incidência do instituto da prescrição, no presente caso.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a exequente envidou 

todos os esforços possíveis, visando o recebimento do seu crédito, tendo 

o devedor criados os mais diversos embaraços e atos procrastinatórios 

para não honrar o compromisso assumido.

Vê-se, também, que houve penhora no rosto dos autos da ação em trâmite 

na 4ª Vara Cível desta Comarca - código 322886 - o qual encontra-se na 

fase de produção de prova técnica.

Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 294 e determino o prosseguimento da 

execução.

Encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do valor 

exequendo. Após, imediatamente conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 06 de novembro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 388429 Nr: 2116-46.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE, CINARA PRADOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 2.0 - DA MANIFESTAÇÃO DO ARREMATANTE (fls. 451/452)A intimação 

do leiloeiro para restituição da comissão recebida por ocasião do leilão 

anulado, já foi objeto de determinação por parte deste Juízo, conforme 

decisão à fls. 439/441.Defiro o pedido de levantamento do valor 

depositado a título de arrematação da venda judicial anulada, na forma 

requerida à fls. 451/452, devendo a srª Gestora promover os atos 

necessários, inclusive, para que a conta judicial seja zerada, observando 

os dados bancários à fls. 452.3.0 - DA DECISÃO À FLS. 439/441Determino 

que a srª Gestora se abstenha de efetuar nova conclusão dos presentes 

autos, até o cumprimento integral da decisão à fls. 439/441.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718678 Nr: 14146-40.2012.811.0003

 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: ESPÓLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS, 

ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS, VALDECIR FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FELTRIN, MARCIA MIRANDA 

SIQUEIRA FELTRIN, ESPÓLIO DE LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE 

SEIXAS, ELIANA ALVES ARAGÃO DE SEIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:MT/11.571, JOÃO CARLOS MOREIRA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

118.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

16484, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - OAB:MT/11.571

 CD. PROC. 718678

Vistos etc.

Considerando os termos da manifestação à fls. 2.459, nomeio em 

substituição a perita nomeada anteriormente o engenheiro agrônomo Fábio 

Venegas, Avenida João XXIII, 906, Santa Cruz, fone: 3423-7555 – 

9629-0550

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 2.446.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 276806 Nr: 864-18.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CD. PROC. 276806

Vistos etc.

I – Antes de analisar o pedido constante na petição à fls. 498, intime o 

credor para trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Após, voltem-me conclusos.

III – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753508 Nr: 9547-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 753508

Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos para requerer a conversão da 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução, sob 

alegação de que até a presente data não fora possível localizar o 

requerido, nem o veículo objeto da demanda.

 Ocorre que após o deferimento da medida liminar de busca e apreensão o 

demandante foi intimado para efetuar o depósito da diligência para nova 

tentativa de cumprimento do respectivo mandado (fls. 63), tendo 

permanecido inerte, de modo que a diligência ainda não foi cumprida.

Desta forma, indefiro o pleito formulado pelo autor (fls. 67/68), uma vez 

que incabível neste momento processual.

Determino, por fim, a intimação do requerente pessoalmente por ARMP e 

seu patrono constituído nos autos, via DJE, para que efetue o depósito da 

diligência para cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715409 Nr: 10683-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI S/C LTDA, 

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA, JOSE 

FERNANDES MATHEUS, RICARDO FERNANDES MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARTINUSSI - OAB:SP/190163, RONNY HOSSE GATTO - OAB:SP/71690

 Código nº 715409

Vistos etc.

Da análise da nota de devolução do CRI de Ribeirão Preto/SP, à fls. 303, 

observa-se que o imóvel, objeto da matrícula nº 5536, pertence a RAQUEL 

MATHEUS VIEIRA, na proporção de 31,5% e a RAFAEL FERNANDES 

MATHEUS, na proporção de 68,5%, sendo certo que nenhum dos dois 

figuram no pólo passivo da demanda executiva.

Dessa forma, revogo a decisão que determinou a constrição sobre 

referido imóvel.

Defiro parcialmente o pedido à fls. 301/302, tão-somente, para que a 

senhora Gestora promova os atos necessários para a constrição sobre o 

imóvel, objeto da matrícula nº 30.564, também do CRI de Ribeirão Preto/SP.

Lado outro, porventura a Secretaria tenha acesso ao sistema de on line 

para constrição de imóveis, determino sua utilização.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418169 Nr: 615-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA NADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 418169

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que já foram utilizados 

todos os sistemas on line's à disposição desta Magistrada, na tentativa de 

localização de bens em nome dos devedores.

Dessa forma, defiro parcialmente os pedidos formulados à fls. 219, 

tão-somente, para determinar que a srª Gestora promova os atos 

necessários para apontamento dos nomes dos devedores nos órgãos de 

proteção ao crédito.

Deverá o credor promover os atos necessários para o prosseguimento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726874 Nr: 7785-70.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H M TRANSPORTES LTDA -ME, SHIRLEI DE 

ALMEIDA SILVA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 726874

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 193, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte interessada buscar os meios próprios para modificá-la.

Intime o autor, pessoalmente, por ARMP, bem como, seu advogado, pelo 

DJE, para promover o regular andamento do feito, promovendo os atos 

necessários para a citação da ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 9951 Nr: 1300-26.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, GERALDO 

ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTOLFI FERRARINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O

 Ante o exposto, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. Condeno a devedora/excipiente na multa 

prevista no artigo 81, CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) do valor 

atualizado da dívida. Cumpra, a srª Gestora, a decisão à fls. 709. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)
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INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001389-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M V SILVA CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002816-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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: 1001902-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DUQUE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001517-75.2016.8.11.0003

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:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009122-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SANTANA GARCIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005408-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLI LOPES (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003864-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARDONIO CESAR MARTINS GRACA (REQUERENTE)

FABIO COSTA SOUZA (REQUERENTE)

JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS WINTER (REQUERENTE)

VINICIO AUGUSTO LASSIG (REQUERENTE)

SAMUEL CINTRA GUIMARAES (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:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIABRAPE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GARCIA VINGE OAB - SP376171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CLEMENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006092-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO WISMAN FERREIRA MESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-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))
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Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado, conforme id. 13569609.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006554-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ARAUJO DE MOURA OAB - MT21754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar planilha atualizada do débito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005811-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY CARVALHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado, conforme id. 13338051.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005257-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ANTONIO CANDIDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005105-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005105-90.2016.8.11.0003 EXECUTADO: D MILHOMEM 

DE SIQUEIRA - ME Advogado do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0012637A EXEQUENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) EXEQUENTE: 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de 

sentença, haja vista que a condenação já transitou em julgado. Ademais, o 

requerimento de cumprimento de sentença está devidamente instruído com 

o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos 

do artigo 524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações 

necessárias, na capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito 

nos termos do disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do 

disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos 

autos e impulsionar o feito para que o exequente manifeste-se, no prazo 

legal. Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012944-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA OAB - PR13037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHROEDER - TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012944-98.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SCHROEDER - 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de pedido para 

a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito nos 

autos, cuja liminar fora deferida em comarca diversa e, segundo 

informações da parte autora, encontra-se nesta comarca. Sendo assim, 

diante da possibilidade do acolhimento do pedido formulado, ante a 

existência de expresso permissivo legal, DETERMINO a expedição do 

mandado requerido, concedendo-se ainda os benefícios do art. 172, § 2.º 

do Código de Processo Civil. Por ora, indefiro os pedidos para que seja 

autorizado que Sr. Oficial de Justiça realize atos de arrombamento do 

veículo e solicitação de reforço policial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005525-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA TEODORO BILTHAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

LEANDRO TEODORO BILTHAUER OAB - 002.415.211-06 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005525-95.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EMILIA TEODORO BILTHAUER PROCURADOR: 

LEANDRO TEODORO BILTHAUER RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS proposta por MARIA EMILIA TEODORO BILTHAUER em face de 

BANCO BRADESCO S.A, pelos motivos expostos na exordial. Relatou que 

possuía uma conta corrente junto ao demandado, onde efetuou vários 

depósitos e, que, em 15.04.1992, adquiriu um título de renda n. 1.778.306, 

pelo valor de 580.000,00 com previsão de resgate no importe de CR$ 

713.326,69, rentabilidade de 740,00 % a.a e de 22,98% no período. 

Destacou que o demandado se nega a fornecer o extrato analítico da sua 

conta bancária, bem como, do Título de Renda Prefixada CD 0220, e que 

não se lembra se sacou o dinheiro todo. Requereu a prestação de contas, 

referente ao Título de Renda Prefixada CD 0220, bem como, o extrato 

analítico completo da conta corrente ou poupança n. 9033-6, Agência 
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0597, Banco Bradesco. A inicial foi recebida (ID 4482038). O Banco 

Bradesco S.A apresentou contestação, alegando preliminar de “carência 

de ação”, ao argumento de que a autora não demonstrou de forma eficaz 

a necessidade de utilizar-se dos meios jurisdicionais para alcançar a tutela 

pretendida. Requereu o acolhimento da preliminar arguida, com a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Postulou, superada a preliminar, a 

improcedência do pedido. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ratificando os termos da exordial. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, requereu a autora a 

prolação da sentença. O Banco não se manifestou. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação de exigir 

contas, prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, 

destina-se a liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no 

seu aspecto econômico, de tal modo que, ao final, se determine com 

exatidão a existência ou não de saldo devedor. Na ação de Prestação de 

Contas, é fundamental a existência, entre autor e réu, de relação jurídica 

de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses 

alheios. Sem essa relação, inexiste o dever de prestar contas. No caso, 

verifica-se que a parte autora ingressou com a presente ação com o 

intuito de forçar a instituição financeira a exibir os extratos analíticos 

completos da Nota de Venda Títulos de Renda Prefixada CD 0220 e da 

Conta Corrente/Poupança n. 9033-6, Agência 0597. In casu, não há 

obrigação da instituição financeira, no caso, em prestar contas, porquanto 

a relação estabelecida com a autora não foi de administração ou gestão 

de bens alheios. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA 

FASE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

RECONHECIDA. Embora pacífico na jurisprudência do e. STJ, a existência 

de legítimo interesse do correntista para propor ação de exigir contas 

quando, ainda que recebendo extratos bancários, discorde dos 

lançamentos deles constantes, a teor da Súmula 259 do Superior Tribunal 

de Justiça, essa circunstância, todavia, não afasta a necessidade de 

haver fundamentação concreta da pretensão, sob pena de caracterização 

de pedido genérico. Assim, no momento da propositura da ação deverá 

ficar demonstrada a relação jurídica existente com a instituição bancária, a 

delimitação do período ao qual busca esclarecimentos e a existência de 

lançamentos duvidosos que justificam a provocação da jurisdição estatal. 

No caso concreto, não foram satisfeitos os requisitos para a propositura 

da ação de exigir contas, pois não há mínima referência de quais seriam 

os supostos valores indevidos lançados na conta corrente do autor, 

tampouco delimitação do período em que teriam ocorrido, sendo 

absolutamente incabível o pedido genérico de contas de toda a 

contratualidade, iniciada há anos. Desse modo, é de ser acolhida a 

preliminar de ausência de interesse processual, julgando extinto o feito, 

nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, restando prejudicadas as demais 

questões suscitadas no apelo. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A 

PRELIMINAR, JULGAR EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, 

VI, DO CPC/15, PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO 

APELO. (Apelação Cível Nº 70075366039, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 29/11/2017) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE DÚVIDA CONCRETA ACERCA DOS LANÇAMENTOS. VIA 

ELEITA INADEQUADA. Não desconhecendo a possibilidade de o 

correntista ingressar com ação de prestação de contas, no caso 

concreto, a autora não indica dúvida quanto à correção dos valores 

lançados, mas sim pretende a juntada da evolução do seu débito e, por via 

transversa, o reconhecimento da abusividade dos juros, capitalização e 

outros encargos pactuados ao longo da contratação. Ainda, busca a 

exibição de contratos, aditivos, alterações contratuais e extratos. Assim 

sendo, a via eleita pela parte autora mostra-se inadequada à pretensão 

perseguida. Precedente desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70066032988, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 02/09/2015) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. APRESENTAÇÃO 

DE EXTRATOS EVOLUTIVO MÊS A MÊS DAS CORREÇÕES. 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. 

Em que pese o autor requeira a prestação de contas, dos fundamentos 

delineados na inicial, verifica-se que, na verdade, a pretensão é de 

exibição dos extratos bancários com a evolução de mês a mês das 

correções referentes à conta poupança. Não há, portanto, no caso, 

utilidade e necessidade do procedimento especial, revelando-se 

inadequada a via eleita. DE OFÍCIO, PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. 

RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 

70070763461, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/03/2017) Dessa forma, 

considerando que a via eleita é inadequada para o fim a que se propõe, a 

extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, § 3º, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PIMENTEL CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado, conforme id. 14901735.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795775 Nr: 12712-11.2015.811.0003

 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: ESTACIONE PARKING SERVIÇOS DE 

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 10596-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO SOARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 
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conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743328 Nr: 3998-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a Exceção 

de Pré Executividade de fls. 95/97

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

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

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO 

DO BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos e examinados. Nos 

termos da ulterior decisão (Id. 16641627), diante do teor da petição 

apresentada pela credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Id. 16447799), 

este juízo entendeu por bem instaurar o contraditório, antes de decidir 

acerca dos fatos aventados. Assim, determinou-se a intimação da 

recuperanda e do administrador judicial para se manifestarem sobre os 

termos da petição apresentada; bem como a colheita do parecer 

ministerial. A recuperanda manifestou-se em Id. 16664451, defendendo 

que a credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL está desrespeitando ordem 

judicial, uma vez que este juízo determinou a devolução dos valores para a 

recuperanda e a decisão foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso; que é impossível exigir fiança bancária para o 

levantamento da quantia, posto que a empresa está em recuperação 

judicial e o princípio da preservação empresarial deve ser privilegiado; e 

que o imediato levantamento dos valores é essencial para a continuidade 

das atividades da recuperanda. Requereu autorização para o imediato 

levantamento dos valores penhorados; a intimação do gerente da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL desta comarca para cumprir a ordem de 

transferência da quantia bloqueada para a conta única, sob pena de 

prisão; e a majoração da multa diária fixada para o descumprimento da 

ordem judicial. DECIDO. Como já assentado anteriormente, em data de 

06/04/2018 (Id. 12594505) este juízo determinou a intimação da credora 

Caixa Econômica Federal para efetuar a liberação de valores que 

bloqueou indevidamente na conta da recuperanda, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00. Em face de referida 

decisão, a credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs o RAI 

1004134-46.2018.8.11.0000, que foi desprovido. Com o desprovimento do 

RAI, este juízo determinou a intimação da credora CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL para que, no prazo de 48 horas, devolvesse à recuperanda o 

valor de R$2.579.197,30 com as devidas atualizações, sob pena de multa 

diária no valor de R$1.500,00 (Id. 15836559). O prazo decorreu e a 

credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL não cumpriu a decisão (certidão da 

Sra. Gestora em Id. 15836559). A recuperanda pleiteou a penhora on line 

dos valores. O pedido de penhora on line foi deferido e restou bloqueada a 

quantia de R$2.579.197,30. Todavia, a credora CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL apresentou a petição de Id. 16447799 e deixou de proceder com 

a transferência dos valores bloqueados para a conta única. Pois bem. 

Acerca dos fatos aventados na petição da credora CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL (Id. 16447799) este juízo já afirmou que irá deliberar sobre a 

devolução ou liberação do valor penhorado, através de alvará em favor da 

recuperanda, somente após a manifestação da recuperanda, do 

administrador judicial e do Ministério Público. Como se infere dos autos, a 

recuperanda manifestou-se em Id. 16664451, restando aguardar-se os 

pareceres do administrador judicial e do representante do órgão 

ministerial. Assim, não será permitido o levantamento dos valores 

penhorados antes que este juízo delibere acerca dos fatos narrados na 

petição da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o que será feito em 

momento imediatamente posterior à apresentação das manifestações do 

administrador judicial e do Ministério Público. De outro viés, é fato 

inquestionável que há nos autos decisão judicial que determinou a 

devolução de valores, a ser cumprida pela credora CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL; assim como se faz imperiosa a transferência imediata dos 

valores bloqueados para a conta única. Veja-se que a ordem de penhora 

on line proferida em Id. 16391671 não foi reformada ou suspensa por 

decisão superior; e que a quantia restou devidamente bloqueada por 

ordem judicial em Id. 16439802. Desta feita, é obrigação da credora CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL proceder com a imediata transferência dos valores 

bloqueados em Id. 16439802 para a conta única do Poder Judiciário, 

vinculada a este processo, a fim de dar efetividade à ordem de bloqueio 

emanada deste Juízo. Assim, até que se decida acerca do levantamento, 

ou não, dos valores bloqueados pela recuperanda, a quantia bloqueada 

em Id. 16439802 deve permanecer depositada na conta única. A medida 

se faz necessária tanto para que seja efetivada por completo a ordem de 

penhora subsistente nos autos; quanto também para que o valor 

bloqueado seja atualizado, evitando-se eventuais prejuízos futuros para 

qualquer das partes envolvidas. Isto posto, DETERMINO a intimação da 

credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 48 horas, 

proceda com a transferência dos valores bloqueados em Id. 1643802 para 

a conta única, sob pena de multa diária que majoro para o valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Consigno que a majoração do valor da 
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multa diária se faz necessária diante da recalcitrância da credora em 

cumprir a ordem judicial, tanto a que determinou a devolução dos valores 

quanto a de penhora on line da quantia. Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO 

IMEDIATA DO VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - 

MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de 

ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da 

tutela (CPC, art. 461) Havendo a recalcitrância do Recorrente no 

cumprimento da ordem judicial, consistente na restituição imediata do 

veículo apreendido, possível se revela a majoração da multa diária 

anteriormente arbitrada, consoante dispõe o § 6º, art. 461, do CPC.” (AI 

128543/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

17/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS PARA TRABALHO 

PERICIAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – 

DESCUMPRIMENTO – NOVA INTIMAÇÃO COM MAJORAÇÃO DA MULTA – 

POSSIBILIDADE – ADMISSBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO IMPROVIDO. 

(...) Perfeitamente possível a majoração da multa cominatória, no caso de 

descumprimento de ordem anterior, a fim de seja garantido o efetivo 

cumprimento da ordem judicial. (AI 141521/2013, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/06/2014). Proceda-se, pois, com a 

intimação da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que, no prazo de 

48 horas, transfira os valores bloqueados em Id. 1643802 para a conta 

única, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Ressalto, mais uma vez, que os valores bloqueados deverão permanecer 

na conta única, até ulterior deliberação, sendo vedado o levantamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909097 Nr: 7917-54.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275-MT

 Intimação do advogado do representado, Dr. Cleyson Batista da Silva, 

OAB/MT 19.275, para apresentação de memoriais finais no prazo legal.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896951 Nr: 4305-11.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ILCIMAR DOS SANTOS ARANHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

BARROS ZAGO - OAB:OAB/MT 19352-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do querelante, dra. Rita de Cássia de Souza 

Barros Zago OAB-MT 19.325, para informar o endereço completo das 

partes para que possam ser intimadas da audiência preliminar designada 

para o dia 11/02/19 às 08:00horas neste juízo, tendo em vista não constar 

número do imóvel ou telefone para contato das partes, impossibilitando a 

realização das diligências necessárias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725902 Nr: 6853-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR SOUZA NORBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO PAULO NORBERTTO, 

ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA NORBERTO, ESPÓLIO DE JOSEMI SOUSA 

NORBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora, DUILIO 

PIATO JÚNIOR, OAB/MT 3.719, acerca da decisão proferida nos autos.

"Vistos etc.

1. O art. 139, II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela 

duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a nova 

ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana como 

núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta por 

mais de 5 (cinco) anos com vários pedidos de suspensão (fls. 90, 111, 

143, 150, 172 e 175), assim, não obstante, o pleito de fl. 175 e as razões 

ali invocadas, intime-se a inventariante para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 90 (noventa) dias, dê o regular andamento processual, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432475 Nr: 1140-34.2010.811.0003

 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: DULCE ROQUE MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CELCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 215, de 

modo que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora 

para dar andamento ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787287 Nr: 9140-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVTDS, PVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:
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 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 85, de modo 

que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

dar andamento ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814347 Nr: 992-13.2016.811.0003

 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: VDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre certidão negativa de fl. 214, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730404 Nr: 10986-70.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBDF, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10986-70.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão fl. 101, a manifestação de fls. 102/103 e por tudo mais 

que dos autos consta, em razão da manifesta inadimplência de pensão 

alimentícia devida à parte exequente, decreto a prisão civil do executado 

Marcos James Santos de Freires (qualificado nos autos), com fulcro no 

art. 528, §3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua 

dívida. Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o exime 

do pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser 

expedido o competente mandado de prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435560 Nr: 4228-80.2010.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDMG, LGLDMG, RLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:24.727/O, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 Processo n.º 4228-80.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de 

processar e julgar o feito em apreço, determinando a remessa destes 

autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que não seja mais remetido a este gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438510 Nr: 7177-77.2010.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVRG, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 Processo n.º 7177-77.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de 

processar e julgar o feito em apreço, determinando a remessa destes 

autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que não seja mais remetido a este gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712614 Nr: 7688-07.2012.811.0003

 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: MDSCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 8. Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, conforme 

dicção do art. 895, do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo 

que caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. 9. O lance 

mínimo no leilão de imóveis em quaisquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891, do CPC). 10. Por fim, assevere-se que inicialmente 

deverá o leiloeiro priorizar leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar 

o ato presencial e eletronicamente, utilizando-se de sua praxe 

habitual/hodierna e, inclusive, de seu próprio sítio eletrônico, observando 

as cautelas e disposições do Diploma Processual Civil. 11. Em seguida, 

caso reste infrutífero o leilão, fica, desde já, autorizada a venda direta do 

bem, devendo este se dar também pelo leiloeiro designado, no prazo de 90 

(noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já fixadas pelo juízo. 

12. Se também inexitosa a venda direta do bem, havendo propostas de 

compra em valores inferiores aos balizados, estas serão submetidas ao 

juízo para apreciação. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 5504-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM, ALAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA 

P r o m o t o r  d e  J u s t i ç a  T e s t e m u n h a  d o s 

requerentes:_____________________________________ Representante 

dos requerentes:___________________________________ Defensor 

Público:_______________________________________________ 
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Requerido:___________________________________________________

_ _  A d v . ª  d o 

requerido:_____________________________________________ TERMO 

DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DO REQUERIDO Aos vinte e oito (28) 

dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018), às 14h, 

neste Município e Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, onde se encontrava presente o 

Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo 

assessor de gabinete, compareceu o Sr. , brasileiro, portador da Carteira 

de Identidade RG n.º , SSP/ . Testemunha compromissada e advertida das 

penas cominadas ao falso testemunho, às perguntas respondeu: 

“Conhece.” Dada a palavra à advogada do requerido, pela mesma foi dito: 

“MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra ao Defensor Público, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra ao 

representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a 

perguntar.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente. Eu, _____________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, 

Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito ADALTO JOSÉ DE 

O L I V E I R A  P r o m o t o r  d e  J u s t i ç a  T e s t e m u n h a  d o 

Requerido:_______________________________________ Representante 

dos requerentes:___________________________________ Defensor 

P ú b l i c o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Requerido:___________________________________________________

_ _  A d v . ª  d o 

requerido:_____________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729301 Nr: 9996-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA DE FREITAS 

ROCHA - OAB:4971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

veiculado na inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, para 

nomear NEIDE MARIA DE SOUZA CUNHA como curadora da Sr.ª CREUZA 

ALBINO DE SOUZA, em substituição à Sr.ª MICHELLEN DE SOUZA SILVA, 

face à impossibilidade desta em continuar no exercício de tal munus.10. 

Intime-se a curadora nomeada para que, em 05 (cinco) dias, preste o 

compromisso a que alude o art. 759, do Digesto Processual Civil.11. 

Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil competente, a fim de que 

promova o registro do presente decisum, em consonância com as 

disposições ínsitas dos art. 92, da Lei n.º 6.015/73 (LRP).12. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça.13. Sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que incabíveis à espécie.14. Notifique-se o representante do 

Ministério Público.15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

promovendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712614 Nr: 7688-07.2012.811.0003

 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: MDSCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

Processo n.º 7688-07.2012.811.0003

 Vistos etc.

1. A toda evidência, com o fito de evitar alegação de cerceamento de 

defesa ou irregularidade processual, em atenção aos documentos de fls. 

171/177, defiro os pleitos de fls. 167/170, determinando que se proceda 

nova avaliação do bem descrito nos autos por oficial avaliador.

2. Após, abra-se vista dos autos às partes para que se manifestem, no 

prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de março de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO.

 AUTOS N.º 9619-40.2015.811.0003. PRAZO 20 DIAS FINALIDADE: O Dr. 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, do Estado de Mato 

Grosso, determina a Citação da parte requerida A.S.D.S., atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 13.697,63 (treze mil 

seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão 

(CPC, art. 528, §§1º e 2º). DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o 

pleito de fls. 46/47, anverso e verso, devendo a parte requerida ser citada 

na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. 

Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra 

Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à 

parte autora e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 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, João Batista Barbosa Santana, Analista 

Judiciário, o digitei.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO 30 DIAS. AUTOS 

992-13.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Especializada 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, Ação Declaratória de Ausência do processo 

acima especificado, movida por Valdenir da Silva Inocêncio contra Alípio 

Inocêncio, sendo decretada a ausência deste conforme se vê da 

sentença seguinte: SENTENÇA: "16. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para declarar a ausência de Alipio Inocencio, 

portador do CPF de nº 090.719.381-15, RG n.º 043.111, SSP/MT, filho de 

João Inocêncio e Maria Custódia Morale. 17. Em consequência, determino, 

nos termos do art. 744 do CPC, que se proceda à arrecadação dos bens 

do ausente, para o que nomeio curador o Sr. VALDEMIR DA SILVA 

INOCENCIO, sob compromisso, devendo ficar a seu cargo a conservação 

e administração dos bens arrecadados, dando-se ciência ao Ministério 

Público e à Fazenda Pública Estadual. 18. Em atenção ao disposto no art. 

755, §3º, da Lei Instrumental, 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. 19. Expeça-se mandado de 

inscrição. 20. Feita a arrecadação dos bens, publiquem-se editais, na 

forma do art. 745, do CPC. 21. Sem condenação em custas processuais e 

sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à 

espécie. 22. Notifique-se o representante do Ministério Público. 23. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. 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, João Batista Barbosa Santana, Analista Judiciário, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002295-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE RENAN BASTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002295-74.2018.8.11.0003. Vistos. Maria de Fátima Bastos Ferreira e 

Reinaldo Aparecido Ferreira, pugnam pela expedição de Alvará em virtude 

do falecimento de Renan Bastos Ferreira. Aduzem que a autorização é 

necessária para o levantamento do saldo das verbas relativas ao 

Consórcio no qual o falecido era participante. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Derradeiramente, aportou aos autos informação 

dando conta da disponibilidade de valor a ser levantado (ID n. 16599908). 

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão é a obtenção de 

autorização para que os valores deixados sejam levantados. Os 

documentos colacionados aos autos demonstram a relação parental, 

assim como a exclusividade na sucessão. Consigne-se que a pretensão 

se corporifica em mera autorização, remanescendo a exigência quanto 

aos postulados inerentes à prática do ato, que não se superam pela 

expedição do alvará. Por fim, deixo de abrir vista ao Ministério Público ante 

a natureza dos interesses em baila. Posto isso, defiro o pedido, 

expedindo-se alvará, na forma requerida. Dispenso a prestação de 

contas. Expeça-se alvará, com validade de 180 dias. Após, arquive-se, 

com as devidas baixas. Ante a consensualidade em destaque, dispenso a 

lavratura de certidão de transito em julgado, ocorrendo tal na data a 

publicação da presente. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários. P. I. Rondonópolis, 22 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012698-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. L. (REQUERENTE)

L. D. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. K. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012698-05.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, intime-se a autora 

para em 30 (trinta) dias efetivar o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do presente 

feito (art. 456, §1º da CNGC/MT). 2. Sem prejuízo, diante do interesse em 

baila, passo ao exame da inicial. 3. Processe-se em segredo de Justiça, 

conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 4. Cuida-se de ‘Ação de Guarda c/c 

Regulamentação de Visitas com Pedido Liminar’ ajuizado por L. P. C. e S. 

R. L., em desfavor de J. C. K. G., todos bem qualificados nos autos. 

Noticiam os requerentes serem avós maternos da menor A. L. C. K., 

nascida em 25/05/2018, sendo que desde o óbito da genitora, a família 

extensa têm compartilhado a guarda fática da neta com o pai, ora 

demandado. Aduz que as partes haviam ajustado informalmente que a 

custódia da criança seria conferida aos autores em finais de semana 

alternados, assim como no período de segunda à quarta-feira, 

permanecendo no restante da semana aos cuidados do pai, na residência 

dos avós paternos, local onde o demandado habita. Todavia, argumenta 

que o genitor tem obstruído o convívio então vigente, sob o argumento de 

que a menor estaria há muito tempo fora de sua morada habitual, razão 

pela qual almejam os demandantes, em caráter liminar, pela fixação do 

direito de visitas dos avós maternos, nos moldes do ajustado 

anteriormente, isto é, de segunda a quarta-feira e nos finais de semana 

alternados. Vieram os documentos pertinentes. Relativamente ao pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada para regulamentar o direito 

de vistas dos autores em relação à neta, a primeira vista, afiguram-se 

presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do 

direito da parte requerente e o risco de dano, conforme inteligência do art. 

300, § 2º, do CPC. Vislumbra-se a probabilidade do direito, notadamente 

diante do vínculo parental existente entre os avós maternos e a criança A. 

L. C. K., comprovada por meio da certidão de nascimento acostada ao 

feito (ID 16625348). O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação afigura-se presente quanto à pretensão dos demandantes em 

ver resguardado o direito inerente ao estado de parentalidade da criança 

em relação aos avós maternos e ainda, do convívio com a irmã desta, 

sobretudo diante do recente passamento da mãe, T. K. L. C. Além do mais, 

o parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil assegura o direito de 

visitação avoenga, como forma de garantia da convivência familiar e 

manutenção das relações de afeto entre os ascendentes e descendentes. 

Neste particular, considerando o melhor interesse da criança e a 

preservação da comunidade familiar que integra a menor, a fim de 

assegurar um desenvolvimento saudável e pleno da infante, afigura-se 

que o contato regular entre os avós maternos e a neta é essencial para 

fortalecer os vínculos afetivos com a família extensa. Com base nas 

premissas fixadas, sendo o direito de visitação avoenga expressamente 

assegurado pela legislação pátria e havendo indício de que os 

requerentes têm experimentado restrições no convívio com a neta, 

mediante a anuência espontânea do genitor, imperiosa a concessão 

parcial do pedido de tutela de urgência formulado na peça de ingresso. Na 

confluência destes argumentos, entendo que os períodos supostamente 

vivenciados a título de compartilhamento da custódia da menor merecem 

reparos, porquanto trata-se de criança de tenra idade, com apenas cinco 

meses de vida e não se tem maiores informações acerca da sua rotina 

pessoal e familiar, afigurando-se prudente, ao menos nesta fase do 

processo, que se proceda algum ajuste na pretensão inicial, de modo a 

preservar os interesses não somente da criança, mas da família como um 

todo. Ademais, no meu modesto modo de pensar, os dados informativos 

carreados ao feito são insuficientes para atestar se a modalidade então 

vivenciada atenderia aos interesses da menor ou se sobreporiam aos 

anseios pessoais das partes, sendo imprescindível, portanto, a dilação 

probatória para que seja aferida a real situação em que se encontram as 

partes e os benefícios da visitação ampliada da criança, revelando-se 

mais adequada a instrução do presente feito, acompanhada de relatório do 

estudo psicossocial a ser realizado com os litigantes. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS FAMÍLIAS - GUARDA - MÃE 

FALECIDA - INVERSÃO LIMINAR: DESCABIMENTO - CONVÍVIO FAMILIAR: 

NECESSIDADE - REGULAMENTAÇÃO DE VISITA: POSSIBILIDADE. Se a 

criança residia com a mãe desde tenra idade, com pouco contato com o 

pai, passando a avó materna a exercer a guarda de fato desde o 

falecimento da genitora, descabe a inversão liminar da guarda, embora se 

possa garantir o maior convívio por meio da regulamentação de visitas.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.16.010674-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, 

publicação da súmula em 14/11/2017). Neste diapasão, impõe-se ajustar a 

situação existente, ainda que provisoriamente e enquanto não 

desenvolvida nos autos a instrução escorreita da ação - sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, pois sabido que as frequentes 

modificações da rotina vêm de encontro aos interesses emocionais e 

afetivos da criança, especialmente enquanto não concluída a instrução, 

com a realização de estudo minucioso no núcleo familiar das partes, ou 

enquanto não advenha fato novo que justifique tal alteração, essa 

somente admissível no interesse da criança, visando preservar sua 

estabilidade física e emocional. Assim, fixo as visitas para os avós 

maternos quinzenalmente, com início nas sextas-feiras às 17h e término 

às terças-feiras, no mesmo horário; no dia das mães a criança 

permanecerá com os autores e no dia dos pais com o genitor; festividades 

de final de ano alternadas entre as partes autora e requerida, sendo que 

no corrente ano nas festividades do natal a criança permanecerá com os 

autores; no aniversário da criança nos anos pares permanecerá na 
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companhia do genitor e anos ímpares com os demandantes, sem prejuízo 

de eventual alteração, futuramente, caso sobrevenham outros elementos 

que possam ensejar eventual mudança do que ficou aqui decidido. 5. 

Determino a realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no domicílio 

das partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e local de 

trabalho) para criação e educação da infante, em laudo circunstanciado 

no prazo de 20 (vinte) dias. 6. Designo audiência de conciliação para a 

data de 14 de fevereiro de 2019 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. 7. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer 

à audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, ficando a parte autora incumbida de 

recolher as respectivas guias de pagamento para o cumprimento do ato. 8. 

Na audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 23 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394225 Nr: 7718-18.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES, RENAN SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HEBERTHON CARLOS SOARES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre o CANCELAMENTO do Alvará Eletrônico n° 450272-8 / 

2018, retornando a seguinte mensagem do sistema: " TRANSFERÊNCIA 

SUPERA O LIMITE DO TIPO DE CONTA DESTINO.O VALOR FOI 

DEVOLVIDO PARA A CONTA JUDICIAL DE ORIGEM." (fls. 225/226).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-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

 CERTIFICO que foi constatada a numeração incorreta das páginas a partir 

da folha n. 2699. CERTIFICO, ainda, que foi efetuada a renumeração 

correta entre às fls. 2700/2760, levrando-se a presente certidão que 

ficará encartada à fl. 2761.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 432127 Nr: 791-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos.

1. Prima facie, renove-se a capa dos autos, bem como retifique-se na 

distribuição e capa dos autos, incluindo-se no polo ativo da presente 

execução de honorários advocatícios Francisney Duran Vilela e José 

Roberto Pontes.

2. No mais, intime-se a devedora na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos, ou na falta deste, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em caso de não pagamento no prazo acima mencionado, acresça-se 

àquele valor a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais) e intime-se 

a parte exequente a fim de requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

3. Com relação às custas processuais pendentes de quitação, adotem-se 

as providências recomendadas nos Provimentos nºs 11/2014-CGJ e 

40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448974 Nr: 4154-89.2011.811.0003

 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: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA - OAB:

 Vistos etc.,

Malgrado a ordem vertida às fls. 170/170v verifica-se que até a presente 

data não foi cumprida. Ademais, denota-se que o objetivo da decisão 

visava conferir efetividade ao feito. No mais, acresça-se a inercia da parte 

interessada em cooperar com o desfecho da lide.

Destarte, invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, 

LXXVIII, da CF) sobretudo diante do extenso lapso percorrido desde a 

decisão de fl.170/170v, revejo posicionamento anterior, razão pela qual, 

indefiro o pedido manejado à fl. 176 no sentido de reiterar a expedição de 

oficio à Caixa Econômica Federal, eis que, inclusive, se trata de 

incumbência da própria parte interessada, não se justificando a 

transferência do encargo ao Poder Judiciário.

 Assim, intime-se a parte executada para promover a abertura de conta 

poupança em seu nome, devendo instruir os autos com os r. dados, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, cumpra-se a integralidade da decisum de fl. 170/170v.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Vistos etc.,

I. Prima facie, não obstante o recebimento do recurso manejado pelo 

exequente sem a concessão do efeito suspensivo, indefiro o pedido da 

parte executada à fl. 127/128, mormente a pendência de julgamento de 

agravo de instrumento no Tribunal de Justiça somada à possibilidade de 
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reversibilidade da medida.

II. Doravante, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requer o que de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Havendo inércia, desde já, intime-se pessoalmente a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino intimação por edital 

para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 15 (quinze) dias.

Após, colha-se parecer ministerial.

Em seguida, renove-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 874309 Nr: 8118-80.2017.811.0003

 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: ROMOALDO ENRICONE, IVONE ALVES ENRICONE, 

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I. Diante da certidão de decurso de prazo retro, intime-se pessoalmente a 

curadora requerente, sem prejuízo de novel intimação do patrono pelo DJE 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisum de fl. 

154, sob pena de extinção, eis que imprescindível ao regular desfecho da 

pretensão inicial.

Não sendo localizada pessoalmente no endereço declinado nos autos, 

intime-se por edital, para fins e prazo supra. Prazo do edital: 15 (quinze) 

dias.

II. Sobrevindo anuência dos filhos dos interditos, colha-se parecer 

ministerial e tornem-me os autos conclusos.

Por sua vez, aportando aos autos endereço dos mesmos, intimem-se 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se em relação ao pedido 

inicial bem como da avaliação realizada nos autos, consignando que em 

caso de inércia será reputada aquiescência tácita.

 Intime-se.

Rondonópolis/MT, 27 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788294 Nr: 9546-68.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDC, IMDC, IJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039, 

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - OAB:17130/0, JOSIELE 

MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - OAB:22862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:OAB/MT 7684

 VISTOS.

Previamente ao exame do pedido de fls. 142, venha e exequente a 

apresentar cálculo atualizado do débito, decontando-se o valor já 

levantado, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012546-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a autora para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

alegada insuficiência de recursos para o pagamento das custas 

processuais (art. 99, § 2º do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 

27 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007043-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA RITA PORFIRIO DE SOUSA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª VIVIANI MANTOVANI 

CARRENHO BERTONI, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010258-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. AOTORY DA SILVA 

SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002567-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1002567-68.2018.8.11.0003. VISTO. BENEDITO ANTONIO 

PARENTE ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de 

urgência para fornecimento de medicamentos em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o fornecimento 

do medicamento LIRAGLUTIDA 6g/ml (SAXENDA). O pedido de tutela de 

urgência foi indeferido e o andamento feito suspenso até o julgamento do 

Recurso Especial nº 1.657.156, que foi submetido ao rito do artigo 1.036 e 

seguintes do CPC (Id. 12916562). Diante do julgamento do Recurso 

Especial Repetitivo o andamento do feito foi retomado. Assim, 

determinou-se a citação dos requeridos (Id. 14106530). O Estado de Mato 

Grosso contestou a ação (Id. 14356515). O Município permaneceu inerte, 

conforme certidão Id. 15539453. O autor requereu a desistência da ação, 

com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do CPC. Os requeridos foram intimados para manifestarem 

sobre o pedido de desistência, porém quedaram-se inertes (Id. 15838765). 

É relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência da ação. De acordo 

com o artigo 485, §4º, do CPC, oferecida a contestação, o autor não 

poderá desistir da ação sem anuência do réu. Na hipótese, apenas o 

Estado de Mato Grosso ofereceu contestação (Id. 14356515). Intimado 

para manifestar sobre o pedido de desistência, o Estado requerido 

permaneceu inerte, conforme certidão Id. 15838765. A inércia do 

requerido impõe o reconhecimento da concordância tácita quanto ao 

pedido de desistência. Nesse sentido é a jurisprudência: DIREITO 
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PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E 

APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO 

REQUERENTE. POSSIBILIDADE DIANTE DA CONCORDÂNCIA TÁCITA DA 

REQUERIDA. Gratuidade da justiça concedida à recorrente. Intimada a 

requerida para se manifestar acerca do pedido de desistência da ação 

formulado pelo requerente e, tendo ela deixado transcorrer in albis o prazo 

sem qualquer manifestação, o reconhecimento da concordância tácita é 

medida que se impõe. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 

70069631935, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/06/2016) Com essas 

considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos 

do art. 85, § 3º, I, c/c §4º, III e art. 90, 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). Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, terça-feira, 27 

de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do laudo pericial de Id. 16717797, nos termos do artigo 477, § 

1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784635 Nr: 7991-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDETH SOARES BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 intimação da parte autora, por meio dos advogados constituídos, para 

tomar ciência da nomeação do perito CARLOS IVAM GARCIA DE 

SANTANA JUNIOR (fl. 303), nos termos da decisão de fl. 300/v: "(...) 

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 (...)".

Lidiane da Cruz Garcia

Analista Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820570 Nr: 3189-38.2016.811.0003

 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: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 intimação da parte autora acerca da nomeação do perito CARLOS IVAM 

GARCIA DE SANTANA JÚNIOR (fl. 281), nos termos da decisão de fls. 

274/278v: "(...) 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; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.(...)".

Lidiane da Cruz Garcia

Analista Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797318 Nr: 13236-08.2015.811.0003

 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: LUCIA HELENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 158/161, para 

querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pela advogada Viviani Mantovani Carrenho Bertoni OAB/MT 

8308B.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 5975-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIQUIRA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 

VANDEIR CLEMENTE, SILVANA GOULART PEREIRA DORNE, BANCO 

SANTANDER S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JORGE WINGERTER, 

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE, CÁCIA SIMONIA VIEIRA FREITAS, 

FELIPE MARTINS DURAN, LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO ROSA, 

MARINEIDE LUIZ R. TERNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - 

OAB:17211-A, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - OAB:MT/15.082, 

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT, RODRIGO 

PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 79.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADRIELY APARECIDA CEZARETO - OAB:20054/O, 

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - OAB:7438/MT, AURO 

MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO 

DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - 

OAB:24206/O,  HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615, 

SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT

 VISTO.

Conforme já determinado às fls. 1.892-v, intimem-se os expropriados para 

juntar aos autos prova de propriedade de cada bem, bem como as 

quitações fiscais, na forma do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Certifique-se se decorreu o prazo do edital de fls. 1.895, bem como se 

houve qualquer manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 425948 Nr: 8118-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL ROSA DA SILVA, ESPOLIO DE ESPERIDIAO 

LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPERON INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 
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SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA

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

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGELA DAYANE QUIULI 

AMARAL - OAB:/RO 4261

 VISTO

Intime-se o exequente para manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de fls. 272/275, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 416813 Nr: 12462-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO ARCANJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RIBEIRO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZ REJANE SOUZA 

TAZONIERO - OAB:10514, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestarem-se sobre a petição de fls. 536/541.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 352170 Nr: 7166-24.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H2O POCOS ARTESIANOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 VISTO

Intime-se o advogado LEONARDO RANDAZZO NETO do conteúdo do 

despacho de fls. 333 e do documento de fls. 336.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409052 Nr: 4737-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITOR FERREIRA PINTO, JOAO FERREIRA PINTO, 

TEREZINHA RIBEIRO PINTO, ERALDO RIBEIRO PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILOMENA CECILIA DUARTE - 

OAB:29845/PR, MARIO SERGIO KECHE GALICIOLLO - OAB:29.877/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

valor atualizado da RPV de fls. 458, a fim de permitir o sequestro do 

respectivo valor.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760682 Nr: 13727-49.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo da petição de fls. 215/216.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012374-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., Na espécie, verifica-se que uma das causas de pedir é o 

cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de acesso aos autos 

dos processos administrativos de nº 2013.040, 2013.066 e 2013.099. 

Entretanto, em id. 16431234, constata-se que foi requerido, em 

31/10/2018, pelo PROCON prazo de 10 (dez) dias para localização dos 

processos, inexistindo outra certidão comprovando que não foram 

encontrados, razão pela se faz necessária a apresentação de nova 

negativa do órgão. Assim, intime-se a parte exequente para emendar a 

inicial, apresentando nova certidão do órgão quanto à efetiva não 

localização dos processos administrativos 2013.040, 2013.066 e 

2013.099, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de recebimento dos 

embargos sem efeito suspensivo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos para o recebimento dos 

embargos à execução. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1012532-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012532-70.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JOAO ANDRE LOPES 

GUERREIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., No 

caso, mantenho a decisão retro que reconheceu o valor da causa de R$ 

279.541,39 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e quarenta e um 

reais e trinta e nove centavos), uma vez que a suspensão do crédito - 

proveito econômico da demanda – acarretará, por conseguinte, na 

suspensão da notificação/auto de infração NAI 141329000302018100. 

Assim, nos termos do art. 292, §3º do CPC, corrijo, de ofício, o valor da 

causa para R$ 279.541,39 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e 

quarenta e um reais e trinta e nove centavos) e determino que a parte 

autora, no prazo de 15(quinze) dias, providencie o pagamento das custas 

complementares, sob pena de cancelamento da distribuição – art. 290 do 

CPC -. Após, conclusos com urgência para deliberação. Intime-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001907-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

JOSE TERRA DE OLIVEIRA JUNIOR (RÉU)

DIACOM COMERCIAL EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 
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1001907-11.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAUJO, DIACOM COMERCIAL EIRELI, JOSE TERRA DE OLIVEIRA JUNIOR 

Vistos etc., Tendo em vista que todos os requeridos foram notificados e, 

ainda, considerando o teor da decisão id nº. 6054316, encaminhe-se cópia 

dos autos à 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis, 

nos termos do artigo 729 do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 333123 Nr: 3155-83.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E ARAUJO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Sobre a alegação de parcelamento mediante acordo, bem como de 

pagamento da dívida (fls. 233/237), bem como sobre os documentos que 

supostamente comprovam o acordo e parcelamento de fls. 244/318, 

manifeste-se o Estado de Mato Grosso, em 20 (vinte) dias.

Manifeste-se, ainda, sobre a petição e documentos de fls. 347/363.

Após, conclusos.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 411520 Nr: 7622-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAEL PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409

 Vistos etc.,

Dimael Pinheiro da Costa, devidamente qualificada e representada nos 

autos, propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

O INSS informou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor 

expedidas nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para indicar dados bancários para 

levantamento dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de 

inércia, arquive-se até a devida providência.

 Indicado os dados, expeça-se alvará conforme dados bancários 

indicados. Determino ainda que a Gestora Judicial cumpra o art. 450, § 3º 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.”.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663227 Nr: 11698-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA COSTA, HUGO DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 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. Ary da Costa Campos - 

OAB/MT - 16.944, para no prazo legal, apresentar Resposta à Acusação 

do réu Davi Souza Costa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672877 Nr: 5095-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, UCDO, FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, FERNANDO PEREIRA LIMA - OAB:24.279/0

 Reitero o movimento "Certidão", de 15/10/2018, foi disponibilizado no DJE 

nº 10359, de 16/10/2018 e publicado no dia 17/10/2018, onde consta como 

patrono habilitado para receber intimação: FERNANDO PEREIRA LIMA - 

OAB:24.279/0, representando o polo passivo (Uelton Carlos de Oliveira0, 

para que apresente Alegações Finais. Obs: Trata-se de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663350 Nr: 11823-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 Intimação do Dr. Ângelo Bernardino Mendonça Júnior, OAB/MT nº. 16.330, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de 

fevereiro de 2019, às 14h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 647459 Nr: 8007-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Intimação do advogado do acusado Roniclei, Dr. Francisco Silva - OAB/MT 

nº 18.408-A, que os autos encontram-se em cartório, pelo prazo legal, 

para apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 651171 Nr: 816-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE ZANAO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Intimação ao Advogado Dr. Allan Vieira Rocha, OAB/MT nº 20.982, para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681774 Nr: 13108-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas arroladas, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas/vítimas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos à defensoria pública prazo igual e sucessivo 

de (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684932 Nr: 15822-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELWIS CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981-MT

 Autos nº 15822-24.2018.811.0064 – Cód. 684932

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório dos (as) acusados (as) ELWIS CLAYTON FAHY e PAULO 

VICTOR DA SILVA CAMARGO para o dia 04.12.2018, às 16h50min.

Intimem-se e requisitem-se os réus, o Ministério Público e a 

Defesa/Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678861 Nr: 10442-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GLOSKI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 10442-20.2018.811.0064 – Cód. 678861

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 105, designo audiência para 

oitiva da vítima SIDNEY DA CRUZ SILVA para o dia 12.12.2018, às 

13h30min.

Requisite-se novamente a testemunha, intime-se/requisite-se o réu, dê 

ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública acerca da realização do 

ato.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681975 Nr: 13266-49.2018.811.0064

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY CRUVINEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN - OAB:24630

 Processo nº 13266-49.2018.811.0064 (Código 681975)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS proposta HILBERTO GENISELLA FILHO 

em desfavor LEILA ALVES DE SOUSA.

 Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

No mais, postergo a análise da análise do pedido de tutela antecipada para 

ser apreciada após apresentação da contestação, ante a necessidade de 

se obter mais elementos para então decidir de forma segura sobre a 

concessão ou não do pleito.

 Nesse sentido, dispõe a jurisprudência, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE 

APENAS POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I A 

decisão do julgador que apenas transfere a análise do pedido da tutela 

antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo 

decisório, posto que não tece qualquer juízo de valor sobre a questão 

posta; II Agravo de Instrumento não conhecido, por ausência de interesse 

recursal. III Decisão unânime. (TJ-PA - AG: 200830122971 PA 

2008301-22971, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de 

Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: 08/03/2010) grifos nosso”.

 Assim, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de conciliação, 

devendo constar no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do 

Código de Processo Civil, informando-lhe que poderá contestar a presente 

demanda, desde que o faça por intermédio de advogado (a), no prazo de 

15 (quinze) dias que fluirá a partir da realização da referida solenidade 

nos termos do Artigo 335, I, CPC.

 Intime-se a parte requerente para comparecer na audiência de 

conciliação.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 265/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 228/2018-GAB, de 26.11.2018, que 

informa a alteração da escala de plantão (Portaria 254/2018-cnpar) , entre 

os Magistrados Dr. Mirko Vincenzo Giannotte e o Dr. Walter Tomaz da 

Costa, no período de 30.11 a 03.12.2018 ;

CONSIDERANDO o deferimento do pedido, pela Desembargadora Maria 
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A p a r e c i d a  R i b e i r o ,  c o n f o r m e  e x p e d i e n t e  C I A  n º 

0103905-14.2018.811.0000, de 26.11.2018;

 RESOLVE:

Art. 1º ATERAR, em parte, a Portaria nº 254/2018-cnpar, de 15.10.2018, 

que estabelece o Plantão Judici ário referente os meses de novembro , 

dezembro e janeiro e recesso forense , para:

onde lê-se:

"30/11 (19h00min) a 03/12 (11h59min) Dr. Mirko Vincenzo Giannotte - Juiz 

da Vara E specializada da Fazenda Publica de Sinop";

 Leia-se:

"30/11 (19h00min) a 03/12 (11h59min) Dr. Walter Tomaz da Costa - Juiz da 

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop" .

 Art. 2º Ficando revogada às disposições em contrário, a presente 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, 

ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

 Sinop, 29 de novembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 03/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE SINOP - O JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital, torna público, após o prazo de recurso, o resultado provisório 

dos candidatos classificados com as notas dos candidatos da prova 

objetiva e da prova prática de sentença, em conformidade com o Edital n. 

01/2018, de 10.10. 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica, 

Edição de nº 10357, de 11.10.2018

* O Edital n° 03/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANETE SCHMITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 10980-90.2014.811.0015

 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: ALEX FELIZARDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:1) Declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato e 

gravame gerados;2) Tornar definitiva a liminar em tutela de urgência 

deferida, mantida a exclusão do gravame de modo permanente.3) 

Condenar a parte requerida Banco Finasa S/A. a pagar à parte requerente 

Alex Felizardo da Silva quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com incidência de juros e correção 

monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas.4) Por 

derradeiro, condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

insculpida no item 3 acima, nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, § 2º, 

incisos I ao IV, do Código de Processo Civil.Interposto recurso de 

apelação, independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.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, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183577 Nr: 4611-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO NATAL ZAURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA - INCORPORAÇÃO 

DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

(CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA LATANZI DA 

COSTA - OAB:17063-MT, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:15092-E

 Vistos etc.

Sobre o pedido de p. 431, diga a parte requerida em 15 dias.

Decorrido o prazo, fica desde logo, cientificada de que sua inércia 

significará anuência tácita ao pedido, com a consequente homologação da 

desistência da ação e consequente julgamento dela sem resolução de 

mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78011 Nr: 6386-14.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVINO KLUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, derivado da sentença de p. 

131/134, prolatada na ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

convertida em ação de depósito, aviada por Banco Volkswagen S/A., em 

face de Elvino Klug, ambos qualificados.

Deferido o cumprimento de sentença à p. 202. Realizada em duas 

oportunidades buscas de ativos financeiros em nome do executado via 

Bacenjud de p. 206/210 e p. 234/236, ambas infrutíferas.

Por fim, entre um ato e outro, a parte exequente noticiou à p. 239/240 o 

cumprimento da obrigação pela via administrativa, a requerer a extinção do 

processo pelo pagamento integral do seu crédito, inclusive renunciado 

expressamente ao prazo recursal.

 Relatados e examinados.

 Decido.

A parte exequente informou nos autos à p. 239/240, que houve o 

pagamento integral do valor fixado, a requerer a extinção do processo.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, por 

conta da parte exequente.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234078 Nr: 8148-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FELTRIM SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.810-B

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos autos em que houve a 

condenação, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC, visando a 

economia e celeridade processual, sem desprezo da instrumentalidade 

das formas. Anote-se como cumprimento de sentença.

Trata-se de feito já sentenciado, com trânsito em julgado certificado à p. 

311.

 A parte exequente requereu o cumprimento de sentença, informando que 

o requerido não cumpriu a obrigação concernente a adesão ao programa 

de regularização ambiental (PRA), e também o isolamento da área de 

reserva legal degradada, para o desenvolvimento de um processo de 

regeneração natural, obrigações previstas nas cláusulas primeira e 

segunda do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de p. 

308/310, homologado pela sentença de p. 310.

Assim, cite-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, para 

comprovar o cumprimento da obrigação supramencionada (arts. 806/809 e 

811 do CPC), sob risco de sujeitar-se a astreintes ou adoção de outras 

medidas coercitivas pertinentes.

Se a parte executada resolver impugnar o cumprimento de sentença 

deverá efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação, conforme disposição 

do art. 525 do CPC, aplicação desse por força do art. 536, § 4º, do citado 

Digesto Adjetivo.

Decorrido o prazo sem o cumprimento, com ou sem impugnação, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, requerendo o que lhe 

competir.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 28 de novembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130575 Nr: 9791-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP

 Por conseguinte, quitada integralmente a obrigação, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos termos dos 

arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta.Determino o levantamento dos valores 

depositados à p. 910, em favor da parte exequente, por meio de alvará 

judicial, devendo a transferência ser realizada na conta informada à p. 

960.Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu respectivo 

patrono, conforme disposição do acordo.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, após 

concluído o levantamento do valor constritado.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98396 Nr: 5429-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar o Termo de 

Penhora para as devidas providências nos respectivos CRIs (Art. 844 do 

CPC).

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o preparo das Cartas Precatórias a serem expedidas às 

Comarca de Vera/MT e Terra Nova do Norte / MT, para AVALIAÇÃO dos 

bens penhorados localizados naquelas Comarcas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131116 Nr: 10332-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 291 de 404



 PARTE AUTORA: SALETE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMP. EXP. DISTRIB. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉST. LTDA (CITY LAR), SEGURO HIPER SORTE CITY LAR 

(CARDIF - GRUPO BNP PARIBAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

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

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286-SP, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao cancelamento do Alvará Eletrônico expedido, ante a 

inconsistência nos dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190028 Nr: 11468-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS, 

ENIO CARLOS COMIN, AURO LUIZ COMIN, GESIANE MARCOVICZ COMIN, 

MARINES COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT, LEDOCIR 

ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 "Vistos etc. Depois de longa e exaustiva marcha processual, enfim a 

embargante Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. buscou o cumprimento 

da sentença contra todos os embargados, confirmada em grau recursal, 

convertendo de plano o que era para ser obrigação de entregar em 

execução por quantia certa. (...).

 Ex positis, com os fundamentos anteriormente lançados, julgo 

improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, 

determino que a parte exequente adeque o seu pedido de cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, a teor do art. 

321 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202545 Nr: 4964-23.2014.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMITÊ COMÉRCIO DE PISOS E CERÂMICAS LTDA.

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

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados 

tempestivamente às fls. 147/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202136 Nr: 4607-43.2014.811.0015

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY NUNES SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Intime-se a parte autora para que indique a localização do bem objeto da 

lide, em 05 dias, a fim de dar cumprimento à sentença, a efetivar a liminar 

de busca e apreensão nos termos do v. acórdão de p. 69/73.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011090-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011090-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO BISPO 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, 

às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. No mais, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Ademais, indefiro a tramitação prioritária 

do feito, uma vez que ainda não evidenciada deficiência caracterizadora 

do benefício, nos moldes do art. 1.048 do CPC e Provimento n.º 26/2008 da 

CGJ. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011094-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. No mais, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Ademais, indefiro a tramitação prioritária 

do feito, uma vez que ainda não evidenciada deficiência caracterizadora 

do benefício, nos moldes do art. 1.048 do CPC e Provimento n.º 26/2008 da 

CGJ. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010327-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANEJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE BEVILACQUA (RÉU)

ROSA SIMON (RÉU)

MIGUEL SIMON (RÉU)

PEDRO LIBORIO SIMON (RÉU)

VILMAR SIMON (RÉU)

MARLENE SIMON KEPPEL (RÉU)

SIRLEI SIMON (RÉU)

NORBERTO LUIZ SIMON (RÉU)

NEUSA SIMON (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010327-32.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. No mesmo prazo, deverá 

a requerente, emendar a inicial, nos ditames do artigo 321 do CPC, a fim de 

juntar aos autos elementos de prova que demonstrem a pretensão 

resistida da parte requerida em autorizar a servidão vindicada, sob pena 

de indeferimento. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007563-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007563-10.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado 

pela requerente em ID 8822355, uma vez que o requerimento em tela não é 

o meio processual adequado para impugnar a decisão prolatada. 2. 

Certifique-se sobre o decurso de prazo para cumprimento da 

determinação de ID 8712110. 3. Após, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007116-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007116-22.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a formulação de acordo 

(ID. 13931526), intime-se a parte executada, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização 

processual dos executados indicados no acordo, juntando aos autos 

instrumento procuratório, sob pena de não homologação da convenção. 2. 

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

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211395 Nr: 12059-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 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) 

requerido(a) do item 4. da decisão de fls. 244, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito (cálculo atualizado fls. 

252/253), em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 218103 Nr: 17054-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Certifico que, a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 258/268) é 

tempestivo e, 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. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162418 Nr: 10184-07.2011.811.0015

 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: LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 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)requerido(a) a manifestar-se nestes autos. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178821 Nr: 14675-23.2012.811.0015

 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: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 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 de fls. 285/290. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255454 Nr: 1116-57.2016.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRADE FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAJÉ TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930-MT

 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 no prazo de 05 ( cinco ) dias, retirar os documentos solicitados na 

petição de fl. 26 e deferidos na fl. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39646 Nr: 3114-80.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VALÉRIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO, ANGELA 

ALENCAR BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 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 fls. 286. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120831 Nr: 8-03.2010.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA, NELSON AMERICO 

ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, no 

Bairro Setor Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 443-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA REGINA KARWOWSKI MAIER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - 

OAB:12970/DF

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, querendo, apresentar impugnação ao cálculo apresentado pelo 

Contador Judicial fls. 285/286, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de 

preclusão, conforme decisão, item 3. de fl. 280.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80871 Nr: 9193-07.2006.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAÉ - ESPÓLIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:MT/O 17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 8. Diante do exposto, decorrido o prazo recursal, determino a expedição 

de alvará em favor do patrono do espólio da parte autora para 

levantamento da quantia depositada nos autos, na conta indicada à fl. 

403.9. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.10. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006881-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1006881-55.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação no Assento de 

Casamento PARTE AUTORA: SILVANA RODRIGUES ROCHA DE SOUZA 

PARTE RÉ: Eventuais Terceiros Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 

937,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 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 contraiu matrimônio 

aos três dias do mês de Fevereiro do ano de 2.001, no Cartório do 2º 

Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, á época do casamento optou por incluir o 

sobrenome de seu esposo, qual seja, OLIVEIRA, passando a se chamar 

SILVANA RODRIGUES ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA, com o passar dos 

anos a Autora começou a sentir incomodada toda vez que precisa se 

identificar em algum lugar, haja vista o tamanho de seu nome. Além do 

mais, constatou que seus irmãos possuem apenas o sobrenome materno 

ROCHA em seus registros, não constando o outro sobrenome materno 

RODRIGUES. Dessa forma, ingressa com a presente demanda visando a 

retificação de seu registro de casamento, a fim de suprimir um dos 

sobrenomes materno"RODRIGUES", passando a constar em seu registro 

apenas SILVANA ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA. Eu, Aricelma Lúcia da 

Silva, digitei. Sinop - MT, 28 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004068-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1004068-55.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação no Assento de 

Casamento PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LOPES FERREIRA PARTE 

RÉ: Eventuais Terceiros Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 937,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, na 

forma do art. 942 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 

contraiu matrimônio aos dezenove dias do mês de Junho do ano de 1987, 

no Cartório do 2ºOfício de Colíder/MT, ocorreu que sua certidão de 

casamento foi lavrada constando erro material na grafia do pronome e 

sobrenome de seu genitor, porquanto constou OSMAR LOPES DOS 

SANTOS, ao invés de OSMAR LOPES SANTOS. Diante disso, todos os 

demais documentos pessoais da Autora foram confeccionados constando 

a grafia incorreta do nome e sobrenome de sua genitora, bem como do 

sobrenome do genitor, ante aos fatos acima expostos e visando evitar 

problemas futuros, a requerente pretende retificar a sua certidão de 

casamento, a fim de corrigir o sobrenome de seu genitor, bem como 

corrigir o nome e sobrenome de sua genitora. destaca-se por fim, que não 

vislumbra com a retificação pretendida a possibilidade de dano para a 

sociedade e para o interesse público, que sempre devem ser 

resguardados; assim, perfeitamente possível que a requerente tenha 

retificado em sua certidão de casamento o sobrenome de seu genitor, bem 

como o nome e sobrenome de sua genitora passando a constar OSMAR 

LOPES SANTOS e MARIA JACIRA DOS SANTOS, ao invés de Osmar 

Lopes dos Santos e Jacira de Almeida dos Santos. Eu, Aricelma Lúcia da 

Silva, digitei. Sinop - MT, 28 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007278-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1007278-17.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação de Nome PARTE 

AUTORA: JEAN MAIA DE ARRUDA PARTE RÉ: Eventuais Terceiros 

Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 937,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, na forma do art. 942 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 nasceu no dia 

11/04/1990, e teve seu registro de nascimento lavrado no Cartório de 

Registro Civil da Comarca e Município de Deodápolis/MS, ocorre que, 

pretendendo se casar, o requerente necessitou da 2º via atualizada de 

sua Certidão de Nascimento, ao recebê-la constatou estar escrito seu 

prenome de maneira diversa, qual seja JEAM, ao invés de JEAN, está 

gerando e gerará inúmeros transtornos a ele. O requerente possui todos 

os seus documentos pessoais com o nome JEAN, bem como é 

reconhecido. Diante disto, o requerente ingressa com a presente 

demanda, visando a retificação de seu assento de nascimento, de modo a 

constar seu nome conforme sua Certidão de Nascimento Original, qual 

seja JEAN, ao invés de JEAM. Eu, Aricelma Lúcia da Silva, digitei. Sinop - 

MT, 28 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judicial 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002343-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BOLINT DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1002343-31.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação no Assento de 

Casamento PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BOLINT DOS SANTOS 

PARTE RÉ: Eventuais Terceiros Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 

937,00 FINALIDADE: CITAÇÃO EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, 

na forma do art. 942 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 

contraiu matrimônio aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 1995, no 

Cartório 2º Ofício Extrajudicial, á época do casamento, a certidão foi 

lavrada com referência nos dados do assento de nascimento da autora, 

no entanto, referido assento foi confeccionado constando erro material na 

grafia do seu sobrenome e do sobrenome de seus genitores, uma vez que 

constou MARIA APARECIDA BOLINT, ao invés do correto sobrenome, qual 

seja, MARIA APARECIDA BALINT e consequentemente o sobrenome dos 

genitores também constou BOLINT ao invés de BALINT. Destaca-se por 

fim, que não se vislumbra com a retificação pretendida a possibilidade de 
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dano para a sociedade e para o interesse público, que sempre devem ser 

resguardados, assim, perfeitamente possível que a requerente tenha seu 

sobrenome retificado na certidão de casamento, passando a constar 

MARIA APARECIDA BALINT DOS SANTOS, ao invés de MARIA 

APARECIDA BOLINT DOS SANTOS.Eu, Aricelma Lúcia da Silva, digitei. 

Sinop - MT, 29 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora 

Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007649-44.2018.8.11.0015 Vistos etc. A 

decisão prolatada em ID 15463808 deferiu parcialmente a tutela de 

urgência vindicada pela requerente, determinando que a parte requerida 

“forneça à requerente, outro veículo da mesma espécie daquele descrito 

na nota fiscal de ID 14836736, ano/modelo, características, em perfeitas 

condições de uso, e na impossibilidade, outro em melhores condições, 

inclusive novo (zero km), se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso 

de descumprimento deste decisum.”. Em ID 16004651, a requerente 

postulou pela majoração da multa diária imposta em caso de 

descumprimento da decisão supracitada para o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), argumentando ter decorrido o prazo para substituição do 

veículo pelas requeridas, uma vez que o prazo em tela deve ser contado 

em dias corridos, nos termos do artigo 219, parágrafo único, do CPC. 

Requereu, outrossim, a condenação da parte ré ao pagamento de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, contida no artigo 77, IV, §2º, do 

CPC. A requerida Ford Motor Company Brasil LTDA opôs Embargos de 

Declaração em ID 16039045 em face da decisão de ID 15463808, 

sustentando, em suma, a existência de obscuridade com relação à 

obrigação de fazer imposta, bem como de contradição entre o deferimento 

da tutela para substituir o veículo e o reconhecimento do reparo deste com 

a possibilidade de uso regular pela autora. Ainda em sede de embargos, 

pugnou pela dilação do prazo para cumprimento da tutela para 90 

(noventa) dias. Por fim, requereu o acolhimento e provimento dos 

embargos declaratórios. A embargada/requerente Nelci Rodrigues 

apresentou em ID 16124266 manifestação aos embargos de declaração, 

propugnando pelo seu improvimento, bem como pela majoração da multa 

diária pelo descumprimento da decisão objurgada. Em ID 16371873, a 

requerida Ford Motor Company Brasil LTDA se manifestou quanto à 

petição autoral de ID 16004651, referente ao pedido de majoração da multa 

pelo suposto descumprimento da medida liminar concedida nos autos, 

sustentando, nesse ponto, que não foi extrapolado o prazo para 

cumprimento da ordem judicial, ante a oposição do recurso de embargos 

de declaração com efeitos infringentes, bem ainda pelo fato de que este 

deve ser contado em dias úteis. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: 1. Dos Embargos de Declaração: 1.1. De plano, há de ser 

registrado que os presentes embargos de declaração não se enquadram 

em nenhuma das hipóteses legais elencadas no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil para o seu cabimento, uma vez que não há omissão, 

contradição ou obscuridade alguma a ser sanada. Explico. 1.2. Inobstante 

a assertiva da embargante acerca da existência de obscuridade no 

tocante a obrigação de fazer imposta, verifica-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o dispositivo da decisão impugnada é claro ao 

determinar as condições em que deve ser realizada a 

substituição/fornecimento do veículo da autora. Aliás, veja-se: “outro 

veículo da mesma espécie daquele descrito na nota fiscal de ID 14836736, 

ano/modelo, características, em perfeitas condições de uso, e na 

impossibilidade, outro em melhores condições, inclusive novo (zero km), 

se for o caso (...).”. 1.3. Outrossim, insta consignar que as hipóteses 

descritas no aludido dispositivo são sucessivas e não alternativas, logo, o 

fornecimento de veículo “zero km” somente deve ocorrer na 

impossibilidade de cumprimento das condições anteriores. 1.4. De outro 

viés, mais sorte não assiste à embargante, no que tange a alegação de 

omissão e contradição entre a fundamentação do decisum que 

reconheceu o conserto do veículo e a ordem para substituição deste, haja 

vista ter restado devidamente delineado que a solicitação de substituição 

do bem quando não sanado o vício dentro do prazo de trinta dias é uma 

faculdade de uso imediato do consumidor, nos termos dispostos pelo 

artigo 18 da Lei Consumerista. 1.5. Ademais, infere-se da simples leitura 

das questões ventiladas no item 1.4, que estas dizem respeito à 

reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de 

declaração. 1.6. Assim sendo, não havendo omissão, obscuridade ou 

contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum 

impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, não conheço 

dos embargos de declaração. 2. Do prazo para cumprimento da decisão 

de ID 15463808: 2.1. Com relação à contagem do prazo para cumprimento 

da medida liminar, denota-se que, por se tratar de ato que incumbe 

unicamente a parte, esta deve se dar de forma corrida, conforme 

estabelecido no artigo 219, parágrafo único e artigo 231, §3º, ambos do 

CPC, com início a partir da efetiva comunicação da parte que, in casu, 

ocorreu no dia da citação válida em 01/10/2018 (ID 15952833) e findou-se 

em 15/10/2018. 2.2. Importa destacar ainda, que os presentes embargos 

declaratórios somente foram opostos em 19/10/2018, ou seja, após o 

decurso do prazo para cumprimento de tutela de urgência deferida, não 

havendo se falar assim, em suspensão de prazo. 2.3. Todavia, 

sobrelevando as razões esposadas pela embargante/requerida acerca da 

dificuldade/burocracia para efetivação da medida concedida, 

excepcionalmente, há de ser parcialmente deferido o pedido de dilação de 

prazo formulado no item 56 do ID 16039045, de modo que, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida liminar deferida em 

ID 15463808, contados do presente decisum, sob pena de aplicação de 

multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de descumprimento 

desta decisão. 3. Do pedido de aplicação de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça: 3.1. Sabe-se que as hipóteses para caracterização 

de ato atentatório à dignidade da justiça estão devidamente elencadas no 

artigo 77 do CPC. 3.2. No entanto, no caso em apreço, depreende-se que 

não há se falar em atentado à dignidade da justiça, porquanto a simples 

oposição de recurso de embargos de declaração não é suficiente para 

ensejar a caracterização de má-fé processual, notadamente por se tratar 

do exercício regular do direito de recorrer. 3.3. Desta feita, indefiro o 

pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

formulado pela requerente/embargada. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

26 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011392-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011392-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BELMIRO 

BEDIN REQUERIDO: DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, etc... Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o envio do instrumento do mandato conferido 

ao advogado, eis que trata-se de cópia essencial para o cumprimento da 

missiva, conforme disciplina o artigo 260 do CPC. Com a juntada, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011467-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEHLPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO KUGLER VIEGAS OAB - PR66531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL LUIZ GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011467-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MEHLPAR 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LIMITADA - ME REQUERIDO: 

MICHAEL LUIZ GIACOMELLI Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011251-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011251-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL BIONDO PEREIRA 

JUNIOR Vistos, etc... Em que pese a divergência que existia antigamente 

acerca da necessidade ou não do pagamento da integralidade do contrato 

para a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou entendimento de que 

“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, § 2º 

assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento das 

parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Ademais, verifico que a notificação extrajudicial 

foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 16645173 - Pág. 4), nesses casos, 

cabe ao Autor proceder com a notificação ficta do devedor/Réu, por meio 

de edital, para que se comprove que o constituiu em mora. Nesse sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - 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. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) Diante disso, intime-se o Banco/Autor para que apresente os 

cálculos na forma como aqui determinado, evitando-se, assim, 

enriquecimento sem causa, bem como emende a inicial, atribuindo novo 

valor à causa, recolhendo, consequentemente, as custas e taxas judiciais, 

uma vez que em se tratando de ação de busca e apreensão em contrato 

garantido por alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao 

valor da dívida na oportunidade do ajuizamento. E ainda, traga aos autos 

documento que comprove a constituição em mora do devedor, tendo em 

vista que consta somente a notificação extrajudicial que retornou pelo 

motivo “Ausente”, bem como os atos constitutivos do Banco/Autor. Prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234240 Nr: 8249-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Alves de Sá - OAB:OAB/MT 

24654/O, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:14.070 - MT, ELISANGELA 

MARCARI - OAB:MT/10.297-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:22513/O

 Intimar a advogada da requerida Dra. NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA de 

que fora redesignada a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

23/01/2019, às 15:00 horas, na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, 

situado, Praça dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop - MT, à qual 

deverão comparecer as partes, sob pena da multa do art. 334, § 8º do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216517 Nr: 16004-02.2014.811.0015

 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: SERGIO ZANETONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 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 050( 

cinco ) dias acerca da petição apresentada pela Requerida e juntada aos 

autos às fls.167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158008 Nr: 5166-05.2011.811.0015

 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: JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido Banco Pan S/A, juntado aos autos às 

fls.190/212, fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte 

recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados das Apeladas, para apresentarem as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158917 Nr: 6182-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - GRUPO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334-A, EGBERTO HERNANDES BLANCO 

- OAB:OAB/RJ 137.331

 Certifico e dou fé, que a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela Executada às fls.207/222, foi protocolada no prazo de 

lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Credor, para manifestar-se acerca da referida 

impugnação no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272072 Nr: 11119-71.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO MULLER, LETICIA VALLEZI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Autos nº 11119-71.2016

Vistos, etc...

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do 

indébito e morais” ajuizada por Mauro Antonio Muller e Letícia Valleze 

Muller em face da Sul America Companhia Nacional de Seguros, a qual foi 

julgada parcialmente procedente e se encontra em fase de cumprimento 

de sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 294/296, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 294/296, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 28 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234087 Nr: 8156-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8156-27.2015

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Transterra 

Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Lincoln Teixeira.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 100/101).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 100/101, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209339 Nr: 10446-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON CARLOS INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10446-49.2014

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Transterra 

Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Ilton Carlos Inacio da Silva

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 89/90).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 89/90, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155723 Nr: 2928-13.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI, HUMBERTO LANOT HOLSBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ HELENA DOS 

SANTOS - OAB:87192/SP

 Autos nº 2928-13.2011

Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por SK Automotive S/A Distribuidora 

de Autopeças em face de Retifica de Motores Motornei Ltda, que foi 

julgada improcedente e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Por petição de fls. 105, os Exequentes informaram que a Executada 

quitou o débito, requerendo a extinção da ação.

 Diante disso, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas, conforme sentença de fls. 85/90.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 28 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100974 Nr: 8000-83.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMORÉ GALDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Autos nº 499/2008

Vistos, etc...

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela Colonizadora Sinop 

S/A em face de Imoré Galdino dos Santos.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 174/178, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 180.

Por petição de fls. 207, a Exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 174/178, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme sentença de fls. 96/105.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 28 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100419 Nr: 7424-90.2008.811.0015

 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: VALDECIR SCALCON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALE LUCIANE TELLES DE 

FREITAS - OAB:, JULIO CESAR CARVALHO JUNIOR - OAB:10.032/MT

 Processo nº 457/2008

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 194, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011089-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERNANDES CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011089-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADRIANO FERNANDES 

CARDOSO Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 16559293, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, 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
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005058-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em 05 (cinco) dias sobre o teor do Of. 

999/2018/GMLS/POLITEC, de ID n. 16764180. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005285-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em 05 (cinco) dias sobre o teor do Of. 

998/2018/GMLS/POLITEC, de ID n. 16764167. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011129-30.2018.8.11.0015

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:

ELSON MAIA ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011129-30.2018.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011155-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR FRANCISCO ZAPPANI (RÉU)

ANTONIO CARLOS BIANCHIN (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011155-28.2018.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011373-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

SANDRA JUDITE BOLFE OAB - RS56668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SERRAGLIO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011373-56.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011401-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RORIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA DA SILVA 10368986870 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011401-24.2018.8.11.0015 Verifico que no ID 

16719720, o requerente pugnou pela postergação do pagamento das 

custas judiciais. A esse respeito, o item 2.14.2 da CNGC dispõe: “2.14.2 – 

A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. 

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a sua incapacidade momentânea de recolhimento das custas processuais, 

nos termos do item retro citado ou recolher as custas processuais 

pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009686-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JUNIOR FAUSTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1009686-44.2018.8.11.0015 Verifico que intimada à 

parte autora para providenciar o protesto do título válido, esta apenas 

apresentou manifestação conforme o ID 16184899 alegando que o 

requerido mudou de endereço, impossibilitando o recebimento da 

notificação, o que não basta para a caracterização da mora. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO 

AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR 

NÃO JUNTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

CUMPRIDA. PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIVEL APENAS 

QUANDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO 

IMPROVIDO. 1 - De acordo com pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição 

em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio 

por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em 

apreço, o AR não foi juntado aos autos, pois não houve a efetiva entrega 

no destino. 2 – Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o 

requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, 

correta a extinção da referida ação. Desta forma, ausente pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Vale 

salientar, em se tratando de protesto com intimação por edital, é 

imprescindível que o credor fiduciário demonstre o esgotamento de todos 

os meios para localização do devedor, o que não ocorreu no caso em tela. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0500894-92.2014.8.05.0201, 

Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 

16/07/2018 )”. (TJ-BA - APL: 05008949220148050201, Relator: Gardenia 

Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018). 

Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumpra o despacho de ID 15745707, providenciando o protesto de 

título válido, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2°, § 2° do 

Decreto-Lei n° 911/69, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000703-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CEZAR ALTOE (RÉU)

 

Processo n. 1000703-90.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO SETOR COMERCIAL, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 29 de novembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002493-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO MACHADO (EXECUTADO)

MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo n. 1002493-46.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 16180499, em cinco dias. Sinop, 28 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004691-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DALFORNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SOTOLANI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CICERO JOAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1004691-85.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO SETOR RESIDENCIAL SUL, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 29 de 

novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004593-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BERTOLDO MORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE MATOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1004593-37.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 15578533, em cinco dias. Sinop, 29 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009230-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SINOP 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009230-31.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 15374685, em cinco dias. Sinop, 29 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEDRO CARDOSO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1001091-90.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 15658733, em cinco dias. Sinop, 29 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001232-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GILVAN GOMES BENTO (REQUERIDO)

LEONICE ISABEL GEBEL (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001232-46.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de id. 16683328, em cinco dias. Sinop, 29 de novembro 

de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011428-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT4720/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011428-07.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial Cível e Criminal dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004312-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANSOLIN & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004312-81.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM CELESTE, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 29 

de novembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264987 Nr: 6507-90.2016.811.0015

 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: ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as PARTES do inteiro teor do ofício de fl.158, n.º 

913/2018/GMLS/POLITECO/SESP, bem como para que o AUTOR 

compareça no dia 19/12/2018, às 15 horas, na POLITEC, sito à Rua das 

Ipomeias esquina com Av. dos Jequitibás, 1201, Setor Industrial Norte, em 

Sinop-MT, OBRIGATORIAMENTE, com os documentos solicitados no 

referido ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221713 Nr: 705-48.2015.811.0015

 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: ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias informar o número do Banco, 

para posterior expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162126 Nr: 9838-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ANTONIO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129271 Nr: 8486-97.2010.811.0015

 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: FERNANDO SABAINI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. CONSTRUÇÕES E FUNDIÇÕES LTDA, 

ATYLLON GOMES MOURA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENY SARAIVA FILHO - 

OAB:4.902/MA, FRANCISCO ROGÉRIO LIMEIRA FRANCO - 

OAB:6632/MA, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, face ao trânsito em 

julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189156 Nr: 10485-80.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KAGUEIAMA CASTURINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Diante da certidão de fls. 172, permaneçam os autos suspensos, 

conforme às fls. 161.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177342 Nr: 13132-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBER MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 66, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código 13132-82.2012.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por JOBER MISTURINI em face de LUIZ 

CARLOS MAGNANI, 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.: 184208 Nr: 5275-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SHIOMI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21.199-MT

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 179/181, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 5275-48.2013.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO em face 

de GERALDO SHIOMI FILHO, até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informado no acordo.

Transitada esta em julgado, determino a expedição de alvará de 

levantamento de 50% do valor penhorado às fls. 145 para a conta 

indicada às fls. 180 e a liberação do restante do valor em favor do 

executado.

Após, 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.: 222817 Nr: 1330-82.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DUGLAS THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT, 

POR INVALIDEZ PERMANENTE ajuizada por ROBERTO DOUGLAS 

THOMAS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Durante regular trâmite processual, às fls. 150/151, 

foi informado o falecimento da parte autora por parte se sua advogada, 

que requereu a extinção e arquivamento do feito. DECIDO. (...) Todavia, a 

advogada do requerente peticionou aos autos informando o falecimento do 

autor, juntando a certidão de óbito e requerendo a extinção e 

arquivamento do feito. Na certidão de óbito consta que o autor não 

conviveu com ninguém, não teve filhos e não deixou bens à inventariar ou 

testamento (fls. 151). Assim, observa-se a incapacidade processual para 

o prosseguimento do feito, pois a análise do mérito da demanda depende 

do preenchimento de certos requisitos que permitirão o seu 

desenvolvimento válido e regular. Tais requisitos são chamados de 

pressupostos processuais e sua não observância acarreta a extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Os pressupostos processuais 

subdividem-se em pressupostos de existência e validade, dentre os 

pressupostos de validade, destaca-se a capacidade processual, que é a 

aptidão para praticar sozinho os atos processuais. No ponto, não consta 

na certidão de óbito herdeiros do falecido, bem como que a advogada 

requereu a extinção e arquivamento do feito, de modo que desnecessário 

determinar a regularização processual, conforme prevê o artigo 76 do 

CPC. Ademais, a extinção do feito, irá inviabilizar o prosseguimento regular 

desta demanda, podendo, eventuais herdeiros, após a correção do vício, 

ajuizar outra demanda, uma vez que tal extinção não produz efeitos 

extraprocessuais. (...) Posto isso, com fulcro no artigo 76, §1º, inciso I e 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 36630 Nr: 7528-58.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO E TELEVISÃO REGIONAL LTDA. (SBT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Altere-se o polo ativo da demanda, passando a constar como exequente 

o Dr. Jones Everson Cardoso, uma vez que se trata de execução de 

sentença dos honorários sucumbenciais fixados na sentença (fls. 35/36).

Ademais, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que nos autos de 

Pedido de Providências (Código n. 185746), foi proferida decisão pelo 

Juízo Diretor do Foro, doando os bens depositados sob a responsabilidade 

do Oficial de Justiça ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT e dentre 

eles, o bem penhorado às fls. 48.

 Outrossim, verifica-se que, em 11/12/2014 (fls. 131), a parte exequente 

foi devidamente intimada para ser nomeada como depositária do bem e 

permaneceu inerte, de modo que a doação do bem se deu por inércia da 

exequente, razão pela qual deverá o valor do bem (R$4.200,00 - quatro mil 

e duzentos reais) ser considerado como pagamento do débito (fls. 48).

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção pelo cumprimento da 

obrigação.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205154 Nr: 7110-37.2014.811.0015

 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): NEVIO MANFIO, JOCELAINE BACON MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 
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GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 203/204 a parte autora pugna pelo parcelamento das custas 

processuais, aduzindo a insuficiência momentânea para o pagamento 

integral das custas e taxa judiciárias.

DECIDO:

O parcelamento das custas processuais, é destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de pagar as custas do processo 

de uma só vez sem comprometer o seu sustento.

O Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC (art. 98, §6º e art. 

468, §§ 6º e 7°, respectivamente) preveem a possibilidade de concessão 

do parcelamento das despesas processuais, contudo, tal parcelamento 

depende da demonstração inequívoca da impossibilidade momentânea de 

recolhimento das custas processuais.

No caso, os requerentes não apresentaram documentos que demonstrem 

a incapacidade momentânea do pagamento.

Ademais, o processo tramita há mais de quatro anos sem que os 

requerentes tenham providenciado o recolhimento das custas e que o V. 

acórdão nº 107884/2013 foi prolatado em processo diverso (Cód. 

189453), de modo que não tem o condão de vincular a presente demanda, 

eis que não fez qualquer alusão de vinculação aos demais processos em 

que os requerentes figuram como partes.

 Posto isso, diante da ausência de demonstração da hipossuficiência 

momentânea dos requerentes e do tempo de tramitação do feito, indefiro o 

parcelamento das custas processuais, determinando a intimação dos 

requerentes para recolherem as custas e taxa judiciárias, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277665 Nr: 14624-70.2016.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIR BRUNO ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA GRACIELA 

MANTOVANI NALDI - OAB:MT-8789, RONALDO COSTA DE SOUZA - 

OAB:7630/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO os embargos monitórios e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento de mérito. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Com o transito 

em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196833 Nr: 18533-28.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO JOÃO SCHEREINER, CLARICE MARIA 

SCHEREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, LIRIANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:OAB/MT13.753, 

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na LIDE PRINCIPAL e condeno os requerentes ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, por se tratarem de 

beneficiários da assistência judiciária gratuita (fls. 67).De outro lado, 

JULGO EXTINTA a denunciação à lide e condeno a parte denunciante ao 

pagamento de honorários advocatícios à denunciada, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil de 2015.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 28 

de novembro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198132 Nr: 1108-51.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHO DOMINGOS, MARIA APARECIDA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENGAZO - 

OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de determinar a rescisão do Instrumento Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária acostado às fls. 

20/25, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração 

de posse da requerente no imóvel. Ademais, condeno os requeridos ao 

pagamento do valor referente ao IPTU do imóvel, desde a data da 

assinatura do contrato (17/10/2009) até a reintegração de posse do imóvel 

pela requerente, conforme demonstrativo da municipalidade.A requerente 

deve restituir aos requeridos a quantia recebida, podendo reter o 

correspondente a 20% (vinte por cento) de tal valor, a título de cláusula 

penal. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data 

de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a contar do transito em julgado desta sentença, ante a ausência 

de mora da requerente. [...] A requerente fica obrigada, ainda, ao 

pagamento de indenização aos requeridos pelas acessões realizadas no 

imóvel, as quais serão apuradas em de liquidação de sentença, nos 

termos da cláusula quinta, parágrafo quinto, do contrato de fls. 20/25. 

Consigno, ainda, que resta autorizada a retenção pelos requeridos até o 

pagamento da aludida indenização, bem como a compensação dos valores 

devidos por cada uma das partes.Por fim, tendo em vista a existência de 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a 

parte requerente arcar com 30% (trinta por cento) e a parte requerida com 

70% (setenta por cento) das aludidas verbas. Todavia, a exigibilidade de 

tais verbas será suspensa com relação aos requeridos, uma vez que 

concedo a eles o beneficio da justiça gratuita.Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003386-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1003386-03.2017.8.11.0015 Defiro a substituição 

processual de Id nº 16257580, uma vez que os documentos apresentados 
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no Id nº 16257581, comprovam a cessão de direitos havida entre ITAÚ 

UNIBANCO S/A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. Anote-se no sistema Pje. 

Ante a devolução das cartas de citação de Ids nº 15916402 e nº 

15916425, expeça-se mandado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010086-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIR MERGENER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010086-58.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID 

15895998), recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no 

art. 334 do Código de Processo Civil, uma vez que é improvável a 

conciliação nesta fase processual. Cite-se o requerido dos termos da 

ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se 

o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009322-72.2018.8.11.0015

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:

ELISANGELA JUNGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009322-72.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

protesto de título. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 

2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001767-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DA SILVA SCHEIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001767-72.2016.8.11.0015 Defiro o pedido de Id nº 

16568614. Desta forma, atendidas as disposições contidas no art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação pecuniária do valor do 

bem (Id nº 16568614), determino a conversão da Ação de Busca e 

Apreensão em Ação de Execução. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO 

PEDIDO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTS. 264 E 294 DO CPC - ART. 5º 

DO DECRETO-LEI N. 911/69 - PEDIDO NÃO APRECIADO - FEITO EXINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CITRA PETITA - RECURSO 

PROVIDO. É nula a sentença que não aprecia pedido formulado pelas 

partes, o que impõe sua desconstituição. Se o réu ainda não foi citado, é 

cabível a emenda à inicial aditando o pedido para que a ação siga o rito da 

execução por título extrajudicial (arts. 264 e 294 do CPC e art. 5º do 

Decreto-Lei n. 911/69)”. (Ap 51586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015). Desta forma, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do devedor. 

Após, providencie-se a citação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC). Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida 

à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via 

do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de embargos, 

retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida 

no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e 

respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em 

bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil. Se 

o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bem 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item 

anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010303-04.2018.8.11.0015

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:

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Autos nº 1010303-04.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

protesto de título. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 

2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001496-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DOS SANTOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001496-29.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de ID nº 16570787. Intimem-se os executados 

para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001496-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DOS SANTOS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001496-29.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de ID nº 16570787. Intimem-se os executados 

para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. 

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009289-82.2018.8.11.0015

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:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009289-82.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 16522077. 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 1009289-82.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

MONITÓRIA movida por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de CUIABANO 

CONVENIÊNCIAS LTDA e ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO. Sem 

custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013502-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR GOMES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013502-68.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em face de ADEMAR GOMES DE 

AMORIM. No Id nº 15828776, foi indeferida a gratuidade da justiça, sendo 

intimada a parte autora para recolher as custas processuais. No Id nº 

16715442, foi certificado que o exequente deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. 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 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 o exequente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do 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.

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007623-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1007623-80.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 468,50; Tipo: Cível; 

Espécie: [Regulamentação de Visitas]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Regulamentação de Visitas] Parte Autora: 

ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO Parte Ré: KATIUCI FATIMA PEDROSO 

PINHEIRO Certifico que, a contestação ID 11018704 foi apresentada no 

prazo legal. Diante do exposto, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o(a) 

Advogado(a) da Parte Autora para manifestar-se no prazo legal. 

Sinop/MT, 29 de novembro de 2018. ELAIR FÁTIMA VEIGA DA FONSECA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216886 Nr: 16240-51.2014.811.0015

 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: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado (Adriano Bulhões dos Santos) a proceder a devolução do 

presente autos nos termos do Art. 234 § 2º do Código de Processo Civil ( 

Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, 

perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo).

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

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 

#1001837-21.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, verifica-se, por meio 

da DECISÃO de ID. 16242155 e EXTRATO em ID. 16414545, que já foi 

EFETIVADO o LEVANTAMENTO dos VALORES referentes ao ALVARÁ 

JUDICIAL nº 449308-7/2018 em favor de INTERCOR; II – Assim, diante da 

JUNTADA da NOTA FISCAL em ID. 16578608, conforme DECISÃO de ID. 

15973776, DETERMINO as INTIMAÇÕES dos Requeridos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE com relação à NOTA FISCAL de ID. 

16578608 de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da 

CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal 

mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. III - Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, 

DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a 

serem transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1000715-70.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VALDEMAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 162.424,59 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 13813051, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO PERDIGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR LTDA. no importe de R$ 77.100,00 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 14396573, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1012847-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE ALVES RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (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 

#1012847-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUCIELE ALVES RUFINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de MEDEIROS & CIA. LTDA. no importe de R$ 13.946,90 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 13262206, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013155-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

#1013155-35.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ADALTON VITAL PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Conforme 

DECISÃO de ID. 15780299 e CERTIDÃO de ID. 16580738, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 7.659,60, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERVAL MIOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONISETE PABLO SOUZA OAB - MT0015083A (ADVOGADO(A))

CAMILA RIBEIRO MIOTO OAB - 011.563.801-62 (REPRESENTANTE)

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005876-61.2018.8.11.0015 AUTOR(A) :  RUBERVAL MIOTO 

REPRESENTANTE: CAMILA RIBEIRO MIOTO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 464,76 

para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 14049920, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CESAR BRAGAGNOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1000270-86 .2017.8 .11 .0015  AUTOR(A) :  WAGNER CESAR 

BRAGAGNOLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 12.993,57 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 13587755, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FERDINANDO VAREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1000633-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A) :  MARIA MADALENA 

FERDINANDO VAREA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de CENTRO DE 

IMAGEM SANTO ANTÔNIO LTDA. no importe de R$ 1.250,00 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 13955796, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1004263-06.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS 

PINHEIROS LTDA. no importe de R$ 29.285,64 para PAGAMENTO da NOTA 

FISCAL de ID. 13319388, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO PERDIGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Dados do processo: 
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P r o c e s s o : 1 0 0 6 6 3 4 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

1.000,00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo,e ainda requeira que entender de direito. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,29 de novembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA PEDROSO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 8 5 5 - 8 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

2.000,00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: AUTOR(A): CARMELINA PEDROSO DO AMARAL RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para querendo manifestar-se acerca do retorno dos autos. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,29 de novembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007484-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007484-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LAWRENCE LUCIANO 

FERNANDES BEZERRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 

visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, bem 

como “produtividade e a insalubridade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, Insalubridade e Adicional 

Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade 

no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e Produtividade 

acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2016”. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação 

em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo 

de servidores públicos municipais. Esclarece que durante todo o período 

que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida, bem como “produtividade e a insalubridade no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, 

Insalubridade e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2016 e Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016”. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março 

de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores 

públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo 

o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois 

por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não 

está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical, bem como “produtividade e a insalubridade no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, Insalubridade 

e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 

Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e 

Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016”. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste 

Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário, bem como “produtividade e a insalubridade 

no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas 

Extras, Insalubridade e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016, Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016 e Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias 

de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar 

preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto 

da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, 

por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 
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anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª 

Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos 

análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações 

vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise 

a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 

83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta 

forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(21/06/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 
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entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 
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ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DAS HORAS EXTRAS Relatam os autos que a parte Requerente teria 

recebido as horas extras de forma parcial. Assim, face da comprovação 

de que houve pagamento parcial, deve o Requerido arcar com o 

pagamento integral das mesmas, ante o reconhecimento de sua incidência. 

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente, fazendo 

jus, portanto, ao recebimento da “produtividade e a insalubridade no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) Adicional Noturno no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) e Produtividade acrescido 

do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de JUNHO DE 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO das HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) RECONHECER 

o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob 

o 13º salário e férias (“produtividade e a insalubridade no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) Adicional Noturno no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) e Produtividade acrescido do terço 

constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”); d) Correção 

monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 

11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010103-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO BIAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 312 de 404



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 

#1010103-94.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR ANTONIO BIAZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - PREVIAMENTE a ANÁLISE o PEDIDO de Id. Num. 16587237, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias carrear aos autos, MAIS 02 (DOIS) 

ORÇAMENTOS, a fim de que este JUÍZO ESCOLHA aquele de MENOR 

VALOR, pois em que PESE este ser o ÚNICO MEIO EFICAZ utilizado para a 

efetivação da tutela jurisdicional, estamos LIDANDO com DINHEIRO 

PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para 

realização de serviços por terceiros. Ressalta-se que, em ALTERNATIVA, 

pode a parte Requerente, trazer aos autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, 

que descreva se o mesmo encontra-se INTERNADO e em qual 

NOSOCÔMIO, de modo que, assim, ficaria, em TESE, dispensado de trazer 

mais 02 (dois) orçamentos. ADEMAIS, sendo o prestador indicado no Id. 

Num. 15903342 o ÚNICO a REALIZAR o PROCEDIMENTO de que necessita 

a Autora nesta urbe, que a Requerente TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO 

de outros dois prestadores indicando a IMPOSSIBILIDADE NA 

REALIZAÇÃO do procedimento. II – Oportunamente, CONCLUSO para 

ulteriores deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008294-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008294-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA NEIA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – COMPULSANDO 

os AUTOS, verifica-se que os REQUERIDOS disponibilizaram à parte 

AUTORA a CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. Entretanto, em Id. Num. 

16565025, a parte AUTORA requer que seja deferido em sede de TUTELA 

DE URGÊNCIA “exames e procedimentos” solicitados pelo 

NEUROPEDIATRA. II – Previamente a análise do PEDIDO (Id. Num. 

16565025) INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, formular corretamente o 

pedido, eis que o LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 16565029, 

refere-se à “FISIOTERAPIA LINGUAGEM; TERAPIA OCUPACIONAL e 

PSICOLOGIA”. III - BEM COMO, apresentar a devida REGULAÇÃO e 

RESPOSTA ADMINISTRATIVA aos PROCEDIMENTOS de que necessita. 

Consoante prescreve o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o Enunciado nº 3 

aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca 

preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde -, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor o pedido 

administrativo”. IV – Oportunamente, CONCLUSO, para ulteriores 

deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011358-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO OAB - MT25851-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1011358-87.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ EDUARDO SIMOES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER 

CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos 

da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a 

qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) 

com vistas à eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às 

decisões judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de 

assistência à saúde pública: a) orientação aos magistrados para que 

remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, 

pedidos de providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não 

contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – 

Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011466-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL TOCHETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DO 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 

#1011466-19.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RAPHAEL TOCHETTO RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – 

Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, 

devendo trazer aos autos; a) PEDIDO ADMINISTRATIVO (regulação) do 

MEDICAMENTO/TRATAMENTO; b) RESPOSTA ao PEDIDO 

ADMINISTRATIVO que demonstre a impossibilidade dos Requeridos em 

disponibilizarem a parte Autora o MEDICAMENTO/TRATAMENTO de que 

necessita; Consoante prescreve o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o 

Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da 

ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, 

devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde -, de forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença 

do interesse processual, verificar a documentação que comprove ter o 

autor o pedido administrativo”. III – Com o aporte, CONCLUSO para 

deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011011-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1011011-54.2018.8.11.0015 REQUERENTE: GABRIEL GOMES DE 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – 

Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, 

devendo trazer aos autos; a) a RESPOSTA à REGULAÇÃO acostada em 

Id. Num. 16518478 – Pág. 2 e 16518479. Pois, em que PESE o AUTOR 

estar DEVIDAMENTE REGULADO, NÃO HÁ nos autos DOCUMENTO de 

RESPOSTA do ente público ao PROCEDIMENTO pleiteado, seja indicando a 

INDISPONIBILIDADE em fornecer o procedimento ou seu AGENDAMENTO. 

RESSALTA-SE que, em que pese o autor ter apresentado a REGULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, não resta DEMONSTRADO o POSICIONAMENTO do 

ENTE PÚBLICO diante da SOLICITAÇÃO do procedimento. Consoante 

prescreve o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o Enunciado nº 3 

aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca 

preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde -, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor o pedido 

administrativo”. III – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações quanto 

ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 6542-65.2007.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. MADEIRAS LTDA, INGRID MARGARET 

NILSSON SOARES, ROMALDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, expeço 

intimação ao Exequente para que se manifeste em relação ao valor de 

bloqueio de fls. 52.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009284-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSONILTON COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1009284-60.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GERSONILTON COSTA SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico, que em Id. Num. 15453926 foi proferida DECISÃO concedendo a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, na qual determinou ao REQUERIDO 

que disponibilizasse ao AUTOR, no prazo de 48 horas, o medicamento de 

que necessita, qual seja, “RILUZOL 50 MG – 60 COMPRIMIDOS, por mês”. 

Entretanto, o REQUERIDO, ainda que INTIMADO por duas vezes, se 

manteve INERTE. Em Id. Num. 15941376, este Juízo DETERMINOU o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO e a NOTIFICAÇÃO 

do PRESTADOR PARTICULAR para fornecer ao AUTOR o medicamento 

pleiteado. No entanto, constam das DECLARAÇÕES acostadas em IDs. 

Num. 16383415; 16383424 e 16383426, que o MEDICAMENTO pleiteado 

NÃO ESTÁ DISPONÍVEL para COMERCIALIZAÇÃO em farmácias, sendo 

APENAS DISTRIBUÍDO para o GOVERNO. II – Assim, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de Id. Num. 16383411. Portanto, INTIME-SE 

NOVAMENTE o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO, para DAR 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO de Id. Num. 15453926, 

disponibilizando à parte Requerente, o medicamento “RILUZOL 50 MG – 60 

COMPRIMIDOS, por mês”, conforme LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 

15434197 – Pág. 1. BEM COMO, INTIME-SE PESSOALMENTE o 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE para dar IMEDIATO cumprimento à obrigação. III - 

INDEFIRO a aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus desta “decisum”. IV - CERTIFIQUE-SE quanto ao aporte da 

Contestação apresentada pelo Requerido, e consequentemente o prazo, 

após INTIME-SE a parte AUTORA, para, querendo, MANIFESTAR-SE em 10 

(dez) dias. V – Após, CONCLUSO. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010858-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIS SCAQUETTI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE 

NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ SCAQUETI, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que “O Requerente, é 

idoso já com 72 anos de idade e acometido de grave patologia DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA MULTIARTERIAL GRAVE COM RISCO DE 

INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO, SEQUELAS CARDIOVASCULARES 

GRAVES E MORTE, com grande risco de morte por necessitar URGENTE 

DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA COM 

IMPLANTE DE STENTS” (sic). Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, a fim de determinar “as Requeridas arcarem imediatamente, 

com todas as etapas da CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE STENTS (03 STENTS) destinada a melhora do mesmo, bem 

como que sejam custeadas por estas, TODAS AS FASES 

SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES, a cirurgia, sem necessidade de 

quaisquer adiamentos, pois que, segundo constatado por Médica 

especialista, este é o único, o necessário e o imediato tratamento eficaz, 

sob pena de arcar com multa diária a ser arbitrada por este douto juízo em 

favor do Requerente”. (sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. 

Determinada a EMENDA A INICIAL (IDs. Num. 16414258 e 16528085), a 

irregularidade foram sanadas (IDs. Num. 16496181 e 16646859). 

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 16402720– Pág. 6. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 
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enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem IMEDIATAMENTE ao AUTOR o procedimento 

de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENTS (03 STENTS), bem como, TODAS AS FASES 

SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES à cirurgia”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado em Id. Num. 16402720– Pág. 6, SOB PENA DE 

BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação 

de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 16402720– Pág. 6. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.
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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 

#1010630-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALTAIR CAVAGLIERI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que providenciassem à parte Requerente o procedimento 

cirúrgico de que necessita, qual seja, “ARTROPLASTIA TOTAL DO 

QUADRIL DIREITO”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado em Id. Num. 

16410314, devendo ser efetivado no valor do menor ORÇAMENTO, o 

apresentado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e DR. JOSÉ EDUARDO EID DE 

VASCONCELOS (Id. Num. 16246798). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e o DR. 

JOSÉ EDUARDO EID DE VASCONCELOS (Id. Num. 16246798), para que 

REALIZEM o procedimento cirúrgico de que necessita o AUTOR 

“ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO” e, informe no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 16.342,50 (dezesseis mil trezentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta centavos) o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Cobra 

relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma 

deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos 

EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Requerido para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE de acordo com o art. 11 § 

4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez 

aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.
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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 

#1004173-95.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDIARA RIBEIRO ROBERTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de FARMÁCIA EXTRA ECONÔMICA no 

importe de R$ 14.880,00 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 

13331774, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.
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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 

#1011062-65.2018.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSIANE 

MUNIZ MIRANDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por JOSIANE MUNIZ MIRANDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente 

“conta atualmente 34 (trinte e quatro) anos de idade, e conforme se extrai 

do atestado anexo pelo Dr. Leandro Ferreira Lima – CRM/MT 6430 – 

paciente está gestante de um pouco mais de dois meses do seu primeiro 

filho, é portadora de trombofilia, CID D68.8. (...) Necessita com URGÊNCIA 

do uso do (s) medicamento (s) ENOXAPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS, 

conforme prescrição médica em anexo, diariamente durante toda a 

gestação ate um mês após o parto”. (sic) Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA “para compelir os requeridos a disponibilizarem, 

imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da 

saúde da parte requerente, dentre os quais, o (s) medicamento (s) 

ENOXAPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS, devendo ser até 01 (um) mês após 

o parto, além de outros procedimentos que se mostrem necessária, em 

especial tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, 

internação em UTI, UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual Civil”. 

(sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 16546521. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 
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PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilize à parte Requerente, o medicamento de que necessita, qual 

seja, “ENOXAPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS, até 30 dias após o parto”, 

conforme LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 1654652. Para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Por 

ora, INDEFIRO os demais PEDIDOS, visto que não restou COMPROVADO 

pelos DOCUMENTOS acostados a EXORDIAL a presença dos requisitos 

caracterizadores para o deferimento LIMINAR de tais PEDIDOS. De outra 

banda, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, nada 

impede que o pleito seja renovado, entretanto nessa quadra processual, o 

INDEFERIMENTO é medida que se impõe. Por fim, INDEFIRO a imposição de 

MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. 

CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 1654652. Com a contestação, 

vistas à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011203-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1011203-84.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILA VILCHES LEMES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por CAMILA VILCHES LEMES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município. Aduz a inicial, que a Requerente “possui 30 anos de idade, 

gestante de 1º trimestre, não possui outros filhos, e é portadora de 

TROMBOFILIA, CID 10 D 68.8 (laudo em anexo). A TROMBOFILIA acontece 

quando a pessoa tem maior facilidade para formar coágulos de sangue, 

aumentando o risco de complicações como trombose venosa, AVC ou 

embolia pulmonar, é uma doença crônica em que o organismo passa a 
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produzir anticorpos que afetam a coagulação sanguínea, levando à 

formação de coágulos que acabam obstruindo a passagem de sangue nas 

veias e artérias, sendo assim, imprescindível a urgência de ministração 

medicamentosa para que não venha sofrer abortos, bem como não 

coloque sua vida em risco. Caso a requerente não receba a 

medicamentação “ENOXAPARINA” com dosagem inicial de 40 MG, além de 

perder seu bebê, põe em risco sua própria vida”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA “para compelir os requeridos a 

disponibilizarem, imediatamente, a entrega de 290 (duzentos e noventa) 

doses do medicamento “ENOXAPARINA” com dosagem inicial de 40 MG 

para a requerente, para uso durante toda a gestação e mais 45 (quarenta 

e cinco) dias após parto, conforme laudo médico anexo, sob pena de 

multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 

537, do Diploma Processual Civil”. (sic) COLACIONOU aos autos 

DOCUMENTOS. Solicitado o PARECER DO NAT, este encaminhou 

RELATÓRIO aos autos. VIERAM-ME os autos em CONCLUSÃO. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão dos LAUDOS MÉDICOS acostados ao Id. Num. 16614185 – Pág. 1 e 

2. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilize IMEDIATAMENTE à parte AUTORA o medicamento de que 

necessita, qual seja, “ENOXAPARINA 40 MG/SC, durante toda a gestação 

e mais 45 (quarenta e cinco) dias após parto”, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado ao Id. Num. 16614185, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para 

tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Caso dependam do NAT, deverão 

COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 
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devendo o mandado citatório estar acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS 

acostados ao Id. Num. 16614185 – Pág. 1 e 2. Com a contestação, vistas à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011190-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE STRACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011190-85.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE STRACK RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por SIMONE STRACK, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “é portadora de trombofilia 

durante a gravidez, necessitando do medicamento Enoxaparina – 40mg, 

medicamento de alto custo, essencial para o tratamento de sua saúde”. 

(sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA “obrigando aos 

réus a fornecerem o medicamento para todo o tratamento, qual seja, 10 

(dez) meses (09 meses de gestação + 01 de puerpério), que totaliza 300 

doses no importe médio total de R$ 16.953,00 (dezesseis mil, novecentos 

e cinquenta e três reais), pois as doses são diárias, sob pena de multa 

diária a ser determinada por vossa Excelência”. (sic) COLACIONOU aos 

autos DOCUMENTOS. Determinada a EMENDA À INICIAL (Id. Num. 

16620956), a irregularidade foi sanada (Id. Num. 16698535). Vieram-me os 

autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 

16606359 – Pág. 2. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do medicamento “ENOXAPARINA 40MG, 30 AMPOLAS/MÊS, 

até 30 (trinta) dias após parto”, conforme LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 

Num. 16606359 – Pág. 2. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, 

TODOS DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR 

DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO 

desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis 

que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do 

Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, 

que teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o 

BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 
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mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, 

inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a 

CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentarem 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16606359 – Pág. 

2. Com a contestação, vistas à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010974-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES BARELA IORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1010974-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MERCEDES BARELA IORI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Consoante se 

infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS a 

DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 16505853, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à parte Requerente 

os medicamentos de que necessita, quais sejam, “ROSUVASTATINA 

CÁLCICA 20MG (TREZOR) 30 COMP, GLICOSAMINA + CONDROITINA 

(CONDROFLEX) 30 SACHES, PEPTÍDEOS DE COLÁGENO (DISFOR) 30 

SACHES E DIOSMINA + HESPERIDINA (DIOSMIN SDU) 30 SACHES”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

16603484 INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010953-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DA COSTA OAB - MT24176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010953-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): OSVALDO PEREIRA DA CRUZ 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 16486826, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à 

parte Requerente os procedimentos de que necessita, quais sejam, 

“CIRURGIA DE URETROPLASTIA, acompanhado de pós-operatório em 

ambiente de terapia intensiva (UTI)”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 
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renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009305-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RIBEIRO MAMEDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT0014928A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0016666S 

(ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009305-36.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSELI RIBEIRO MAMEDE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o 

PEDIDO de Id. Num. 16618451, por conseguinte, NOTIFIQUE-SE, os 

PRESTADORES INTERCOR e o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 

16524586 - Pág. 1 a 3 e, Num. 16618450), para que realize o procedimento 

cirúrgico de que necessita a parte Autora, qual seja, “CIRURGIA DE 

ANGIOPLASTIA PARA COLOCAÇÃO DOS STENTS FARMACOLÓGICOS” 

APÓS a prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear 

aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do procedimento e apresentar 

NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na 

cirurgia, juntamente com o número da conta, para que seja feita a 

LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como balizador, os 

orçamentos previamente apresentados nos autos, qual seja, R$ 62.100,00 

(sessenta e dois mil e cem reais) INTERCOR (Id. Num. 16524586) e, R$ 

2.722,50 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16618450), mas também há 

ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do(s) serviço(s). II – Após, CONCLUSO para o 

APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008543-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA MARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1008543-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALMIRA MARIA RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o procedimento de 

que necessita, qual seja, “CIRURGIA CARDÍACA DE CATETERISMO”. II – 

Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo ser efetivado no valor dos orçamentos 

apresentados pelos PRESTADORES INTERCOR (Id. Num. 16403285 – Pág. 

1 e 2) e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16403285 – Pág. 3); III – Dada a urgência do 

caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR (Id. Num. 16403285 – Pág. 

1 e 2) e a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO (Id. Num. 16403285 – Pág. 3), para que REALIZE a 

“CIRURGIA CARDÍACA DE CATETERISMO”, e informe, no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) 

INTERCOR + R$ 3.162,50 (três mil cento e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) HOSPITAL SANTO ANTÔNIO = R$ 6.462,50 (seis mil 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que, desde 

já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011200-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS HENRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA HENRIQUE OAB - 909.849.352-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1011200-32.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO DE DEUS HENRIQUE 

REPRESENTANTE: JOELSON DA SILVA HENRIQUE RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA 

IDOSA! I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo REQUERIDO a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 

16620073, a qual determinou ao Requerido que disponibilizasse, 

IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o procedimento de que necessita, 

qual seja, “CIRURGIA PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO (DDD) 

DEFINITIVO”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 
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os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

16715490 INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, 

REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO 

podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL 

e ADMINISTRATIVA na hipótese da parte Autora sofrer sequelas ou 

falecer em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada 

ordem judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado. IV – Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do Código Penal). Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA IARA MURIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1002326-29.2016.8.11.0015 AUTOR(A): BARBARA IARA MURIANA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT. O 

EMBARGANTE insurge-se quanto à suposta OBSCURIDADE na SENTENÇA 

de Id. Num. 11139915, alegando “não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora o importe de R$ 

1000,00 (mil reais) cada um”. (sic) É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS 

de DECLARAÇÃO é RECURSO PROCESSUAL, endereçado ao Juízo que 

proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às 

hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a inexistência de análise, 

implícita ou explícita, na decisão recorrida, de alegação ou pedido feito 

pelas partes ou de prova essencial à solução do litígio, constantes nos 

autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na redação do texto ou 

na falta de significância precisa da mensagem trazida por aquele, levando 

qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o verdadeiro significado 

das orações que compõem a decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, 

afirma-se que está relacionada à exposição de ideias feitas na 

fundamentação da decisão e a conclusão a que esta chega. Assim, só é 

contraditória a decisão que tem incoerência lógica entre a fundamentação 

e a conclusão da decisão atacada. Se o(s) fundamento(s) dos embargos 

de declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À 

INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise 

de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas 

anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro 

recurso apropriado que, dependendo da tipologia da decisão atacada, 

poderá ser o recurso de agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. 

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes julgados 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 

535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO 

STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência 

desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de 

declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para 

fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). “In casu”, vislumbro que realmente houve OBSCURIDADE 

quanto ao valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 

“Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS manejados e DOU-LHES 

PROVIMENTO, devendo constar no DISPOSITIVO os seguintes termos, “Ex 

positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido 

de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente medicamento Enoxaparina 60mg. Por conseguinte, CONFIRMO 

a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 4680480, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Contudo, 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), PRO RATA ao causídico da parte Autora. No 

mais, CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA DECISÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE ADRIANA SESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005444-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CARINE ADRIANA SESTARI 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. O EMBARGANTE insurge-se quanto à suposta OBSCURIDADE 

na SENTENÇA de Id. Num. 11140482, alegando “não ter ficado claro se o 

valor da condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e 

Estado, ou, se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora o 

importe de R$ 1000,00 (mil reais) cada um”. (sic) É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é RECURSO PROCESSUAL, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a inexistência de análise, 

implícita ou explícita, na decisão recorrida, de alegação ou pedido feito 

pelas partes ou de prova essencial à solução do litígio, constantes nos 

autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na redação do texto ou 

na falta de significância precisa da mensagem trazida por aquele, levando 

qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o verdadeiro significado 

das orações que compõem a decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, 

afirma-se que está relacionada à exposição de ideias feitas na 

fundamentação da decisão e a conclusão a que esta chega. Assim, só é 

contraditória a decisão que tem incoerência lógica entre a fundamentação 

e a conclusão da decisão atacada. Se o(s) fundamento(s) dos embargos 

de declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À 

INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise 

de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas 

anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro 

recurso apropriado que, dependendo da tipologia da decisão atacada, 

poderá ser o recurso de agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. 

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes julgados 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 

535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO 

STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência 

desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de 

declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para 

fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). “In casu”, vislumbro que realmente houve OBSCURIDADE 

quanto ao valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 

“Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS manejados e DOU-LHES 

PROVIMENTO, devendo constar no DISPOSITIVO os seguintes termos, “Ex 

positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido 

de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente medicamento Enoxaparina 40 mg. Por conseguinte, CONFIRMO 

a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 6791240, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) Contudo, 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), PRO RATA ao causídico da parte Autora. No 

mais, CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA DECISÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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 

#1011920-33.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLI MAGIONI BURATO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que em 

Id. Num. 16458462 a parte AUTORA pleiteia a RECONSIDERAÇÃO da 

DECISÃO proferida em Id. Num. 10405927, na qual INDEFERIU a LIMINAR 

postulada. II – Insta esclarecer que, o deferimento LIMINAR NÃO MERECE 

GUARIDA, pois a parte Autora AINDA NÃO DEMONSTROU os REQUISITOS 

AUTORIZADORES para a CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR. Sabe-se que 

para o DEFERIMENTO de MEDIDA LIMINAR devem estar PRESENTES dois 

REQUISITOS, quais sejam o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. O 

“fumus boni iuris” é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que 

sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo. O 

“periculum in mora”, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de 

lesão grave e de difícil reparação em decorrência da demora da prestação 

jurisdicional. Deve-se frisar que para a CONCESSÃO de MEDIDA LIMINAR, 

é necessária a PRESENÇA SIMULTÂNEA dos DOIS REQUISITOS. Isto é, a 

AUSÊNCIA de um deles leva fatalmente ao INDEFERIMENTO da medida. 

Senão vejamos: Em Id. Num. 16458462, a parte AUTORA acosta aos autos 

novas fotos, alegando demonstrar o “estado em que a autora/paciente se 

encontra, necessitando urgentemente de intervenção cirúrgica a fim de 

resguardar seu direito constitucional de dignidade da pessoa humana”. 

(sic) Posteriormente, “reitera o pedido de tutela antecipada, a fim de 

determinar a realização do procedimento cirúrgico pelo ente requerido e/ou 

bloqueio das contas do Estado no valor apontado no ID 10396964, num 

total de R$ 11.765,00 (onze mil setecentos e sessenta e cinco reais), para 

concretizar o procedimento cirúrgico”. (sic) No entanto, da DECISÃO de 

INDEFERIMENTO da LIMINAR (Id. Num. 10405927) ao PEDIDO de 

RECONSIDERAÇÃO (Id. Num. 16458462 ), ainda restam INSUFICIENTES as 

ALEGAÇÕES sustentadas pela REQUERENTE, eis que NÃO houve 

qualquer ARGUMENTAÇÃO DIFERENTE daquela já APRECIADA em SEDE 

de LIMINAR, tampouco, DOCUMENTOS ROBUSTOS a demonstrarem a 

necessidade de tal medida. Verifica-se, ainda, que em Id. Num. 10397082 

– Pág. 25, a parte AUTORA carreia aos autos o LAUDO de SOLICITAÇÃO 

para a REALIZAÇÃO do PROCEDIMENTO pela VIA ADMINISTRATIVA, 

entretanto, não consta a RESPOSTA ADMINISTRATIVA à SOLICITAÇÃO 
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formulada. “A Posteriori”, apresenta o mesmo DOCUMENTO em Id. Num. 

16458464. Ademais, não consta nenhum LAUDO MÉDICO indicando a 

urgência na realização do procedimento, a não ser, o exame acostado em 

Id. Num. 16458474, datado em 11/07/2017. Deste modo, restam AUSENTES 

os requisitos autorizadores da liminar, ou seja, o "fumus bonis juris" e 

“periculum in mora”. Assim, INDEFIRO o PEDIDO postulado, MANTENDO a 

DECISÃO de Id. Num. 10405927 em todos os seus TERMOS. III - 

CERTIFIQUE-SE quanto a CITAÇÃO do REQUERIDO MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT e consequentemente o PRAZO da CONTESTAÇÃO. IV - Após, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, 

querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias. V - Ao final, voltem-me 

CONCLUSO para prolação de SENTENÇA. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA PINHAO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os autos, verifica-se 

que o PRESTADOR PARTICULAR inicialmente NOTIFICADO não cumpriu 

com o COMANDO JUDICIAL. Assim, para que não haja maiores dissabores 

e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela não 

prestação do serviço, DEFIRO o PEDIDO de Id. Num. 16603642, 

PORTANTO, DETERMINO a SUBSTITUIÇÃO do PRESTADOR, 

NOTIFICANDO, portanto, o prestador LACIC para que realize o 

procedimento de “CATETERISMO”, nos termos do ORÇAMENTO de Id. Num. 

15029989; Assim, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso 

em apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a 

fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! II - 

NOTIFIQUE-SE o PRESTADOR LACIC (Id. Num. 15029989), para que 

REALIZE o PROCEDIMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), qual seja, 

“CATETERISMO” e informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o 

número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Id. Num. 15029989) o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual 

INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, 

apenas em casos EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO 

MÉDICO PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em 

APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À 

MAIOR. III - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM ALHURES” 

e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE de acordo 

com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 

4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido 

o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores 

deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Sentença
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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 

#1007484-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LAWRENCE LUCIANO 

FERNANDES BEZERRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, 

visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, bem 

como “produtividade e a insalubridade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, Insalubridade e Adicional 

Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade 

no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e Produtividade 

acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2016”. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação 

em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo 

de servidores públicos municipais. Esclarece que durante todo o período 

que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida, bem como “produtividade e a insalubridade no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, 

Insalubridade e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2016 e Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016”. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março 

de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores 

públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo 

o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois 

por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não 

está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical, bem como “produtividade e a insalubridade no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas Extras, Insalubridade 

e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 

Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e 

Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016”. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste 

Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 
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acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário, bem como “produtividade e a insalubridade 

no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Produtividade, Horas 

Extras, Insalubridade e Adicional Noturno no 13º salário de 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016, Produtividade no 13º salário de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016 e Produtividade acrescido do terço constitucional nas férias 

de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar 

preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto 

da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, 

por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª 

Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos 

análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações 

vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise 

a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 

83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta 

forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(21/06/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 325 de 404



progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 
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legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DAS HORAS EXTRAS Relatam os autos que a parte Requerente teria 

recebido as horas extras de forma parcial. Assim, face da comprovação 

de que houve pagamento parcial, deve o Requerido arcar com o 

pagamento integral das mesmas, ante o reconhecimento de sua incidência. 

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente, fazendo 

jus, portanto, ao recebimento da “produtividade e a insalubridade no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) Adicional Noturno no 13º 

salário de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) e Produtividade acrescido 

do terço constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem 

incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 

568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de JUNHO DE 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 

eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao 

PAGAMENTO das HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) RECONHECER 

o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob 

o 13º salário e férias (“produtividade e a insalubridade no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) Adicional Noturno no 13º salário de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (...) e Produtividade acrescido do terço 

constitucional nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”); d) Correção 

monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 
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11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1002726-72.2018.8.11.0015 REQUERENTE: HILTON PERCINOTO JUNIOR 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz a inicial que a 

parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e 

nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos 

municipais. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando 

para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e 

merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO 

arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e prescrição e, no 

mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO 

rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. 

Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, 

como também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo pagamento na 

base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência 

sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e 

férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Em sua peça de 

contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição 

de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 

anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 
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Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(04/04/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 
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sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2013 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de 

mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002730-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON PERCINOTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002730-12.2018.8.11.0015 REQUERENTE: HILTON PERCINOTO JUNIOR 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 
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7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 
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(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004855-84.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004855-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CARMELINA PEDROSO DO AMARAL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CARMELINA 

PEDROSO DO AMARAL em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 07/03/1998, conforme Termo 

de Posse datado de 10 de junho de 1998, para o cargo de professor 

magistério, 40h, Referência QC-017. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 
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percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6078973. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6744545. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8292665 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8750846 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8292665). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (13/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CARMELINA PEDROSO DO AMARAL em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 
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servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 
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85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAGILDO DOMINGOS FERREIRA (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.: 1003313-31.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 09:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, LURDES ELIANE DAL 

ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-456 ATAGILDO DOMINGOS FERREIRA CPF: 870.786.191-53 

Endereço do promovido: Nome: ATAGILDO DOMINGOS FERREIRA 

Endereço: RODOVIA BR 163, 364, KM 538, AEROPORTO, ROSÁRIO 

OESTE - MT - CEP: 78470-000 Sinop, Quinta-feira, 29 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: 1000847-64.2017.8.11.0015

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:

DAVID RIBEIRO BRAGA (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.: 1000847-64.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 09:50, 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 DAVID RIBEIRO 

BRAGA CPF: 005.664.931-28 Endereço do promovido: Nome: DAVID 

RIBEIRO BRAGA Endereço: RUA SUMARÉ, 484, JARDIM PAULISTA, SINOP 

- MT - CEP: 78556-862 Sinop, Quinta-feira, 29 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: 1004408-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1004408-96.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

CPF: 09.623.584/0001-26, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: ROCHA E GUERCI LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 654, - DE 550 A 1000 - LADO 

PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-276 EMERSON DOS 

SANTOS CPF: 000.569.261-03 Endereço do promovido: Nome: EMERSON 

DOS SANTOS Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 725, - DE 405/406 A 

907/908, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-662 Sinop, 

Quinta-feira, 29 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: 1000626-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000626-47.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 10:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, SILVANA MULLER CPF: 005.237.761-01 Endereço 

do promovente: Nome: SILVANA MULLER Endereço: RUA RIO VERDE, S/N, 

- DE 664/665 AO FIM, JARDIM MARIA VINDILINA II, SINOP - MT - CEP: 

78553-060 ODAIR FLORENCIO DE OLIVEIRA CPF: 018.909.601-28 

Endereço do promovido: Nome: ODAIR FLORENCIO DE OLIVEIRA 

Endereço: RODOVIA MT 225 KM 10 SENTIDO FELIZ NATAL, SITIO VOVÓ 

MARIA, ZONA RURAL, VERA - MT - CEP: 78880-000 Sinop, Quinta-feira, 

29 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: 1002416-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LINO (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.: 1002416-66.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 10:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP CPF: 

26.797.340/0001-89 Endereço do promovente: Nome: MENZEL MORITA & 

CIA LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 4887, - DE 4345/4346 

A 5152/5153, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-398 RENATO 

LINO CPF: 701.219.589-49 Endereço do promovido: Nome: RENATO LINO 

Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 879, - DE 799/800 A 1159/1160, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-006 Sinop, Quinta-feira, 29 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: 1003996-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTO CAMARGO (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.: 1003996-34.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 10:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, MENZEL MORITA & CIA LTDA - EPP CPF: 

26.797.340/0001-89 Endereço do promovente: Nome: MENZEL MORITA & 

CIA LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 4887, - DE 4345/4346 

A 5152/5153, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-398 MARIA 

DO CARMO SANTO CAMARGO CPF: 242.307.829-34 Endereço do 

promovido: Nome: MARIA DO CARMO SANTO CAMARGO Endereço: RUA 

DOS COQUEIROS, 1861, - DE 1674/1675 AO FIM, JARDIM PARAÍSO, SINOP 

- MT - CEP: 78556-126 Sinop, Quinta-feira, 29 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: 1005029-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (REQUERIDO)

RICARDO LUCAS GALINDO (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.: 1005029-59.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUCAS BECKER ROSA 

CPF: 050.136.891-47, SILVA & SOCREPPA LTDA - ME CPF: 

05.011.794/0001-02 Endereço do promovente: Nome: SILVA & SOCREPPA 

LTDA - ME Endereço: RUA DIRSON JOSÉ MARTINI, 225, - DE 2/3 A 

636/637, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-198 RICARDO 

LUCAS GALINDO CPF: 030.281.139-70, BELMIRO CLOVIS GALINDO CPF: 

281.253.209-20 Endereço do promovido: Nome: RICARDO LUCAS 

GALINDO Endereço: AVENIDA SIMON BOLÍVAR, 565, IDEAL, LONDRINA - 

PR - CEP: 86027-200 Nome: BELMIRO CLOVIS GALINDO Endereço: RUA 

DAS CAVIÚNAS, 1056, - DE 915/916 A 1382/1383, SETOR RESIDENCIAL 

SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-049 Sinop, Quinta-feira, 29 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (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: 

1004394-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. A observância do 

Princípio do Contraditório não pode se restringir a seu aspecto formal, mas 

sim deve efetivamente assegurar ao réu a oportunidade do exercício do 

seu direito de defesa. Compulsando os autos (id nº 13861315) verifica-se 

que a parte Requerida regularmente citada em 08.06.2018 não 

compareceu à audiência designada para 11.06.2018 (id nº 13670678). 

Ainda que em um primeiro momento tenha havido a observância do prazo 

estabelecido na Súmula 19 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, não se pode ignorar o fato de que a citação foi 

recebida em uma sexta-feira, na cidade de Barueri/SP, notificando para o 

comparecimento a uma audiência de conciliação designada para a 

segunda-feira nesta Comarca. Portanto, não se pode restringir-se a 

determinações pre-estabelecidas sem observar as peculiaridades do caso 

em concreto, motivo pelo qual, visando assegurar o Princípio do 

Contraditório, bem como orientando-se por critérios de celeridade, 

economia processual e buscando, sempre que possível, a conciliação, 

tenho por ACOLHER o pedido da parte Requerida e DETERMINAR a 

DESIGNAÇÃO de nova audiência de conciliação conforme pauta deste 

Juízo, devendo ambas as partes serem intimadas via DJe em nome de 

seus patronos já habilitados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013313-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte Requerida, na pessoa dos advogados 

habilitados nos autos, para, no prazo de 10 (dez) dias, REGULARIZAREM 

sua representação processual, eis que a contestação de id nº 12200939 

está desacompanhada de procuração, bem como referidos patronos não 

acompanharam a parte Requerida em audiência de conciliação e, ainda, 

juntar aos autos cópia do Contrato Social em nome da parte Requerida. 

Após, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM MARCOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012115-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENTINO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1012115-18.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 13:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS CPF: 097.468.348-51, ANTONIO LAURENTINO FELIX CPF: 

963.700.411-49, PATRICIA LOPES VARGAS CPF: 042.121.221-70 

Endereço do promovente: Nome: ANTONIO LAURENTINO FELIX Endereço: 

Zona rural, 377, Assentamento Ena, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS CPF: 326.623.861-34 Endereço do 

promovido: Nome: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

PEROBAS, 1214, - DE 1247/1248 AO FIM, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78555-062 Sinop, Quinta-feira, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006234-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA SUELI FAVONI RUSSO (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.: 1006234-26.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 13:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SAMILLA KARIN DA SILVA 

MENZEL CPF: 025.543.361-13, RIO GRANDE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP CPF: 00.263.438/0001-62 Endereço do 

promovente: Nome: RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, - DE 680 A 1680 - LADO 

PAR, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-482 DALVA 

SUELI FAVONI RUSSO CPF: 874.287.761-04 Endereço do promovido: 

Nome: DALVA SUELI FAVONI RUSSO Endereço: RUA DOS LIMOEIROS, 

238, casa A, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-700 Sinop, 

Quinta-feira, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013219-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DO NASCIMENTO (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.: 1013219-45.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 13:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SAMILLA KARIN DA SILVA 

MENZEL CPF: 025.543.361-13, RIO GRANDE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP CPF: 00.263.438/0001-62 Endereço do 

promovente: Nome: RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, - DE 680 A 1680 - LADO 

PAR, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-482 VALDECIR 

DO NASCIMENTO CPF: 922.588.401-04 Endereço do promovido: Nome: 

VALDECIR DO NASCIMENTO Endereço: RUA ALCIDES FAGANELO, 3305, 

JARDIM DOS TARUMÃS, SINOP - MT - CEP: 78553-296 Sinop, Quinta-feira, 

29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011023-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA MARETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1011023-68.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/01/2019 15:55, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ALLYSON ARAUJO MENEZES 

CPF: 034.256.051-43, EDUARDO GARCIA MARETI CPF: 018.518.221-60 

Endereço do promovente: Nome: EDUARDO GARCIA MARETI Endereço: 

RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001, Classic Center Empresarial, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-272 Endereço do promovido: Nome: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Endereço: 

desconhecido Sinop, Quinta-feira, 29 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011354-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011354-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LISSA GABRIELA BATISTA 

RIBEIRO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos cópia do documento pessoal, comprovante de 

endereço e comprovante de solicitação do cancelamento da compra. 

Após, conclusos para análise da tutela. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 29 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008241-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALIFE DA SILVA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008241-25.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: UALIFE DA SILVA DOS REIS Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por 

edital do executado, uma vez frustradas as tentativas por oficial de justiça 

(ID. 11155379; 11954254). 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 retro e determino a EXPEDIÇÃO de 

EDITAL para CITAÇÃO da parte 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, 29 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010893-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LEANDRO LUBACHESKI (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.: 1010893-15.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 13:50, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SAMILLA KARIN DA SILVA 

MENZEL CPF: 025.543.361-13, RIO GRANDE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP CPF: 00.263.438/0001-62 Endereço do 

promovente: Nome: RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, - DE 680 A 1680 - LADO 

PAR, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-482 EMERSON 

LEANDRO LUBACHESKI CPF: 981.159.791-04 Endereço do promovido: 

Nome: EMERSON LEANDRO LUBACHESKI Endereço: RUA ITALO SGARBI, 

479, - ATÉ 499/500, LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 

78558-406 Sinop, Quinta-feira, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004868-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON FABRICIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO TADEU DIAS ROCHA (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.: 1004868-49.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 14:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. GABRIELLE GONCALVES 

PEREIRA CPF: 046.773.631-61, MAYKON FABRICIO RODRIGUES CPF: 

852.593.069-53 Endereço do promovente: Nome: MAYKON FABRICIO 

RODRIGUES Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS, - DE 1657 A 1955 - 

LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-280 

GERVASIO TADEU DIAS ROCHA CPF: 241.212.071-49 Endereço do 

promovido: Nome: GERVASIO TADEU DIAS ROCHA Endereço: rua 

tancredo neves, 313, centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Sinop, 

Quinta-feira, 29 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003135-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003135-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NALDO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BACKES & SOUZA LTDA - EPP Vistos, etc. 1- De início, 

PROMOVA a Secretaria da Vara com a habilitação da advogada do Autor, 

Dra. ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI. 2- Após, INTIME-SE a 

procuradora do Autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos, 

comprovante da comunicação da renúncia do mandado, nos termos do 

artigo 112 do Código de Processo Penal, 3- Oportunamente conclusos 

para deliberação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013716-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 Numero do Processo: 

8013716-71.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOAQUIM JOSE BUENO 

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. 

No que tange a PRELIMINAR de AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL, esta não prospera. A parte Requerida aduz que a parte 

Requerente não apresentou extrato original de negativação, porém, 

compulsando os autos, tenho que a parte autora instruiu a ação com todos 

os documentos indispensáveis a analise da demanda. A parte Requerente 

afirma que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 78,73 (setenta e oito reais e 

setenta e três centavos) que desconhece. Cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante 

a existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Em sede de contestação a parte Reclamada sustentou pela existência e 

regularidade do débito, deixando, contudo, de apresentar prova 
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documental que corroborasse com suas alegações, eis que o contrato 

aportado aos autos foi firmado com pessoa alheia a presente ação e os 

print screen de seu sistema não podem ser admitidos por tratar-se de 

prova produzida unilateralmente. 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$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Deixo de aplicar a 

Súmula 385, STJ, eis que as demais negativações registradas em nome da 

parte Requerente são posteriores aquela discutida nestes autos. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes 

autos, e, CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença, via de consequência 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013331-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA (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.: 1013331-14.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 15:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. KARIN PRISCILA ZUCONELLI CPF: 

034.799.101-73, MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME CPF: 

13.521.788/0001-23 Endereço do promovente: Nome: MARCELO DE DEUS 

DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 515, 

- ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 

NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA CPF: 961.256.591-00 Endereço do 

promovido: Nome: NEIDE SCHIPITOWSKI PINHO LUNA Endereço: RUA DAS 

PITOMBEIRAS, 43, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-652 

Sinop, Quinta-feira, 29 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: 1000857-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

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:

JUNIO LOPES DA CRUZ - EPP (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.: 1000857-11.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/01/2019 15:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO 

CPF: 032.217.131-85, JESUS MARCIO DE FREITAS CPF: 597.730.221-53, 

ELOISE ALVES PEREIRA CPF: 017.322.491-13, JULIO APARECIDO DA 

SILVA CPF: 650.293.561-34 Endereço do promovente: Nome: JESUS 

MARCIO DE FREITAS Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE 

CARVALHO, 3080, - DE 3030 A 3960 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-057 Endereço do promovido: Nome: JUNIO 

LOPES DA CRUZ - EPP Endereço: rua da tapagem, 1105 B, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Sinop, Quinta-feira, 29 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010449-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANY ELLY LOPES RIQUELME DA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (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 DECISÃO Processo: 

1010449-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIANY ELLY LOPES 

RIQUELME DA MAIA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Aduz a 

requerente que em 07 de março de 2018, fez aquisição de um aparelho 

celular da marca Iphone 6S Apple, através do site da empresa requerida, 

no valor de R$ 2.213,90 (dois mil, duzentos e treze reais e noventa 

centavos). Assevera que o produto seria entregue até o dia 26 de março 

de 2018, sendo que a compra foi realizada através de cartão de crédito. 

Estende afirmando que por diversas vezes entrou em contato com a 

requerida, em razão da demora na chegada do aparelho, sendo que foi 

informada que a mercadoria havia sido extraviada. Em razão disso, relata 

a requerente que solicitou faturamento de um novo aparelho. Verbera que 

sempre tentava contato com a empresa, mas nenhum atendente sabia 

informar o corrido. Assevera, ainda, que cansada dos transtornos, 

solicitou o cancelamento da compra e o ressarcimento do valor pago, 

porém a solicitação não foi atendida. Narra que já se passaram 08 (oito) 

meses de muitas ligações, protocolos, e-mails, contudo, não obteve êxito 

na solução do problema. Diante disso, a requerente pugna pela concessão 

da tutela de urgência, a fim de compelir a requerida a suspender os 

descontos que vêm sendo realizados no cartão de crédito utilizado para a 

aquisição da mercadoria. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 
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Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve a autora demonstrar 

por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. No 

caso sob análise, a autora aduz que por diversas vezes entrou em 

contato com a empresa requerida a fim de solucionar o problema, sendo 

que se passaram mais de oito meses desde a compra do produto. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão de 

suspensão das cobranças, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. No que tange ao perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, decorre naturalmente dos prejuízos que podem ocorrer com os 

descontos na conta corrente da autora, precisamente por uma mercadoria 

que, em tese, não recebeu. De mais a mais, estando o débito em 

discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, porquanto 

presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. I - Sendo 

assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º 

da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a 

requerida SUSPENDA os descontos realizados no cartão de crédito da 

autora, referente à aquisição da mercadoria discutida nos autos, ao passo 

que determino a intimação da requerida para que cumpra a presente 

decisão, até ulterior deliberação deste Juízo; II - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. III - Sem prejuízo 

do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela requerente (ID. 16710015), 

uma vez que comprovada a impossibilidade de comparecimento na 

audiência já agendada. Sendo assim, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos indicados através do atestado 

médico acostado aos autos. Cumpra-se, servindo o presente como 

CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. 

SINOP, 29 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004333-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI JOSE FEYH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004333-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RUI JOSE FEYH REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16553983 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007145-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007145-72.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELVES DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15618119 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única 

do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012397-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012397-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS BECKMANN VAZ DE 

MIRANDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 16310971 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008387-32.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARCELINO GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008387-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ITAMAR MARCELINO 

GONSALVES REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16391435 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008818-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. PEREIRA COMERCIO DE ACESSORIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CEGATI ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008818-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: S. C. PEREIRA COMERCIO DE 

ACESSORIOS - ME REQUERIDO: TATIANE CEGATI ALENCAR Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato 

que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e 

artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Publique-se. 

Cumpra-se. SINOP, 29 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012313-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012313-67.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO BRUNO 

CRESTANI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 16061426 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, isto em favor do exequente. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013038-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001181-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENILDE CARVALHO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDICLEIA MARTINS DELMONDES OLIVEIRA OAB - MA17104 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, faço uma 

breve digressão dos fatos. A embargante alega, em síntese, o crédito 

exigido pela Empresa Excepta é indevido, é inexigível uma vez que quando 

o Executado adquiriu o óculos, voltou à ótica para reclamar que o mesmo 

não estava dentro dos padrões de sua visão e não estava cumprindo sua 

função, logo, o Excipiente disse que enquanto não resolvessem tal 

problema o mesmo não iria ficar com o produto. Alega que foi o que 

ocorreu, e mesmo o Excipiente voltando a procurar a ótica para saber do 

conserto, não obteve êxito e deixou o produto com a ótica e não levou 

consigo. Ocorre que, devido a sua ignorância, não sabia que poderia 

exigir a devolução das notas promissórias para se eximir do débito sendo 

este o motivo do pedido de procedência dos embargos. A 

Embargada/exequente, aduz que os valores são devidos, e que a 

exceção de pré-executividade oferecida pela Devedora, em momento 

algum conseguiu descaracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade do 

crédito exequendo. Pois bem. Tenho que a Embargante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não apresentou fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Embargada. Ademais, 

eventual desacordo comercial, não restou comprovado nos autos pois não 

trouxe prova mínima da eventual devolução do produto ou reclamação do 

mesmo. Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer como devido 

pela Embargante os valores descritos pela exequente/embargada, 

fundado na cártula. “Ex positis” JULGO IMPROCEDENTE a presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE, para declarar extinto com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DETERMINANDO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES 50317024191 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95 Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito. Pois bem, havendo o cumprimento 

da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012843-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo além 

de aduzir não residir mais no imóvel no respectivo período. Tenho como 

aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 

1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio 

a responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua 

Unidade Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não 

condiz com sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que 

a fatura litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na 

UC do autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando 

procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas 

pela requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho 

de aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 345 de 404



procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de consumo, via 

de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012852-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANGO DONIZETE PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 
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sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Diante disso, o requerente pugna pela declaratória de 

inexistência de tais faturas bem como indenização por danos morais. 

Passo a análise do mérito. Tenho como aplicável o microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Pois bem, conforme 

se afere das contas juntadas pela requerente, a Unidade Consumidora em 

comento se refere a uma casa nova que no momento da emissão da 

respectiva fatura não estava alugada, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Logo, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição das faturas discutidas nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que as faturas por ora litigadas são 

indevidas, e não podem prosperar. Em caso semelhante o posicionamento 

que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante 

julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. No que tange ao pedido de condenação 

em danos morais, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 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$ 2.000,00 

(dois mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES 
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os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura emitida 

no valor de R$1.897,49 (mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e 

nove centavos) bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora 

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003509-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Desnecessário o relatório em face do que dispõe o art. 38 da 

Lei dos JE. Apenas para melhor situar a questão, HENRIKE MEIRA BRITO 

BEZERRA propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em desfavor de G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA - EPP. Fundamento e Decido. Por não haver questões preliminares 

pendentes de apreciação, passo a análise do “meritum causae”. 

Compulsando os autos, verifico que a relação entre as partes é 

nitidamente consumerista fazendo jus o demandante à respectiva tutela. 

Em que pese esse regime legal prever a responsabilidade objetiva do 

prestador e o dever de reparação integral de eventuais danos causados 

aos usuários (CDC, art. 6º, VI), não se afasta a necessidade de análise 

das circunstâncias específicas do caso a caso, inclusive por prever o 

Código de Defesa do Consumidor hipóteses que excluem a obrigação 

derivada a cargo do fornecedor. Compulsando os autos, verifico que os 

documentos juntados demonstram que o autor esteve no posto de 

gasolina demandado no dia 14/12/2016, conforme se verifica na nota 

fiscal carreada com a inicial. Comprova que utilizou serviço de guincho 

nesse mesmo dia, conforme insta no relatório do veículo guincho e os 

serviços efetuados para conserto do automóvel, que alcançou a monta de 

R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais). A “pane” no motor do 

veículo aconteceu pouco depois do Requerente utilizar os serviços da 

Reclamada, sendo verossimilhante suas alegações. Nesta esteira, para a 

análise da questão probatória, em se tratando de relação consumerista, 

impõe-se aplicação da teoria redução do módulo da prova, visto que o 

conjunto das circunstâncias está a gerar o chamado paradigma da 

verossimilhança, não se podendo exigir do consumidor, hipossuficiente, 

produção probatória diversa da já constante dos autos. A jurisprudência é 

firme nesse sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AVARIAS 

CAUSADAS NO AUTOMÓVEL DA AUTORA NO INTERIOR DO 

ESTACIONAMENTO DEMANDADO. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 130, 

DO STJ. ÚNICO ORÇAMENTO ACOSTADO QUE SE MOSTRA HÁBIL A 

COMPROVAR OS DANOS. RESPONSABILIDADE DO RÉU DE RESSARCIR 

OS DANOS MATERIAIS. Primeiramente, saliento que o caso concreto não 

se mostra apto a configurar hipótese de excludente de responsabilidade 

do requerido e, consequentemente, não há falar em ilegitimidade passiva. 

No tocante à comprovação de que os danos causados no automóvel da 

autora ocorreram no interior do estacionamento demandado, há o ticket 

juntado à fl. 15, o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 16) e o Relatório de 

Reclamação de clientes (fl. 28). Tais provas se mostram suficientes, 

desincumbindo-se a autora da prova que estava ao seu alcance produzir. 

Dessa forma, há de ser feito o sopesamento do ônus probatório a seu 

favor. Na espécie, tendo em vista a teoria da redução do módulo da prova, 

desnecessário é que a parte autora disponha de prova presencial do 

ocorrido no interior do estabelecimento do réu, bastando que sua alegação 

se revista de verossimilhança. Ademais, a responsabilidade da empresa 

ré em indenizar os prejuízos sofridos por seus clientes, em decorrência de 

danos em veículos confiados a sua guarda, ocorridos em seu 

estacionamento, encontra-se Sumulado no STJ, através da Súmula 130. 

Por fim, saliento que, estando o orçamento acostado à fl. 27 dos autos, em 

conformidade com as avarias causadas no automóvel da autora, não se 

faz necessário a apresentação de outros orçamentos, servindo este 

como prova hábil a comprovar os danos sofridos pelo cliente, motivo pelo 

qual vai mantida a condenação. Sentença mantida. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002619534, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 01/07/2010). 

Outrossim, trago a baila o disposto no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor “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 fruição e riscos”. 

Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a existência 

concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral e/ou patrimonial, e o 

nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. 

Assim, considerando a verossimilhança das alegações do autor, aliada à 

prova documental carreada ao feito, tenho que está comprovada a 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o defeito na prestação 

do serviço e o dano, o que impõe ao réu o dever de indenizar os prejuízos 

causados. O valor dos prejuízos está devidamente comprovado nos 

autos, conforme se verifica na nota fiscal de conserto do veículo e na 

nota do serviço de guincho, totalizando R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e 

vinte reais). No tocante aos danos morais, entendo que embora 

desagradável, a situação experimentada pela parte autora, não está 

configurado o dano moral e, os aborrecimentos, frustrações e embaraços 

relatados configuram mero dissabor, que não excede o limite do tolerável, 

sob pena de inviabilizar a vida em sociedade, insuscetível, pois, de 

autorizar indenização por dano extrapatrimonial. Sobre o tema, vale trazer 

à baila a lição de Yussef Said Cahali : “Na realidade, multifacetário o ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido, no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão e no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.” Aborrecimentos e 

transtornos decorrentes da vida em sociedade não devem ser 

considerados como fontes de danos morais, sob pena de inviabilização 

das relações sociais. Outrossim, o Autor não comprovara qualquer efetivo 

prejuízo moral sofrido, sendo que pela análise dos autos, conclui-se ter 

ficado limitado ao sentimento de irresignação pela atitude da demandada, 

que se negou a recompor os prejuízos materiais suportados. “Ex positis”, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar ao 

reclamante a quantia de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC, contada da propositura da ação e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Incabível 

a condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da norma 

expressa do artigo 55 e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. P. R. I. C. 

Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com a devida baixa no Cartório Distribuidor.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007612-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 
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inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas pela Requerida após o cancelamento de serviço que 

não vinha sendo prestado adequadamente. Aduz o autor que requereu a 

exclusão das referidas cobranças por diversas vezes no Call Center da 

Reclamada, porém, a mesma não efetuou a restituição. A reclamada, por 

ocasião da defesa, assevera sua ausência de culpa no fato versado nos 

autos, que agiu no exercício regular de direito e afirma a inexistência de 

dano moral. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. 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.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, a autora comprovou as cobranças efetivadas, bem como, que foram 

promovidas pela reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus 

da prova acerca da licitude nas cobranças, porém sequer trouxe 

documento hábil a comprovar a suas alegações. Verifico que o 

consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A 

reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do 

CPC. Ademais, no julgamento de caso semelhante a jurisprudência que 

emana dos Tribunais de nosso país assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇÕ DE TELEFONIA. 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO JUNTO A 

SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO 1. A cobrança de serviços 

não contratados através das faturas telefônicas constitui abuso de direito, 

superando ao mero transtorno. Caráter punitivo-pedagógico que pontua o 

dano moral. 2. Quantum indenizatório. Montante fixado em primeiro grau 

(R$ 2.500,00) que se mostra aquém dos padrões da Câmara para casos 

análogos. No caso concreto, como o recurso é da parte ré, o valor deve 

ser mantido, sob pena da reformatio in pejus. 3. Sobre o valor da 

condenação relativo aos danos morais, incidirão juros moratórios de 1% 

ao mês desde a citação. Responsabilidade civil derivada de ilícito 

contratual. Sentença mantida. 4. Repetição do indébito em dobro. 

Cabimento. Abusividade na cobrança levada a efeito pela companhia de 

telefonia, nos termos do art. 42 do CDC. Erro não escusável, sendo 

irrelevante a suposta ausência de má fé por parte da Companhia. Todavia, 

a devolução restringe-se aos comprovantes juntados aos autos (faturas 

telefônicas), que atestam o pagamento indevido. Sentença modificada no 

ponto. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (destacamos) (Apelação Cível 

Nº 70057060162, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 05/12/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA 

INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. FATURA DE TELEFONE. COBRANÇA. SEGURO. A legitimidade 

de parte é uma das condições da ação e matéria de ordem pública que 

pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A 

empresa de telefonia é parte legítima para responder ação de repetição 

cumulada com indenização por inclusão não autorizada de valores em 

benefício de terceiros em fatura de conta telefônica. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. (...) (destacamos) (Apelação Cível Nº 70056368103, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 28/11/2013) Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, 

do Código de Defesa do Consumidor, devendo a consumidora cobrada em 

quantia indevida ter a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação, confirmando os efeitos da liminar, bem como, para condenar a 

requerida ao pagamento de repetição do indébito no montante de R$ 

1.338,84 (mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

equivalente ao dobro dos valores cobrados indevidamente, com a 

incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009417-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por CLODOALDO PIACENTINI em face de AZUL 

LINHAS AEREAS. A controvérsia do autos cinge-se quanto a existência 

de danos morais em decorrência de alteração unilateral do itinerário 

acarretando atraso na chegada ao destino no voo de retorno a esta 

Comarca. Em sua petição inicial a parte Requerente aduziu que teve o 

itinerário do voo de retorno à Sinop/MT alterado unilateralmente. Conforme 

bilhetes aéreos originais (id nº 15519378) o voo sairia de Recife/PE às 

08h55 do dia 17.09.2018 com destino à Campinas/SP, decolaria de 

Campinas/SP às 13h05min com destino à Cuiabá/MT e deste decolaria às 

15h35min com destino final à Sinop/MT aterrisando às 17h. Quanto ao 

trecho de retorno houveram sucessivas alterações em seu itinerário não 

apenas quanto aos horários, mas também quanto à data, eis que a partida 

foi postergada para o dia 18.09.2018 e o próprio destino final alterado para 

a Comarca de Sorriso/MT, conforme comprovaram os ids nº 15518985, 

15518988, 15519346, 15519564, 15519355, 15519372, 15519376 e 

15519378. Uma vez que a parte Requerida não arguiu preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. No que é 

oportuno destacar a inaplicablidade da Convenção de Montreal uma vez 

que esta diz respeito tão somente aos voos internacionais, inaplicável, 

portanto, aos voos domésticos. Se por um prisma deve ser afastada a 

condenação à indenização prevista no art. 24 da Resolução nº 400/2016 

da ANAC, uma vez que o caso dos autos não se trata de preterição de 

passageiro, mas sim de sucessivos cancelamentos e alterações 

unilaterais. Havendo pedido de ressarcimento material em decorrência do 

cancelamento incumbia à parte Requerente, nos termos do art. 373, I, CPC 

trazer aos autos os comprovantes de referidas despesas eis que 

confesso que a parte Requerida observou a obrigação de assistência 

material prevista no art. 26 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. A 

afirmação de que os “vouchers” no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 
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se mostram insuficientes para reparar o atrasos, apesar de constar no 

tópico do dano material, evidencia nítido caráter de ofensa à patrimônio 

imaterial que será tratado abaixo. Por outro lado, não comporta 

acolhimento a alegada ausência de danos morais, posto que a prova 

produzida nos autos evidencia gritante falha na prestação de serviço da 

parte Requerida, no qual sucessivos erros evidenciaram o descaso com o 

consumidor e que implicaram em um atraso de 32 (trinta e duas) horas 

após o originalmente previsto. Neste sentido destaca-se: RECURSO 

INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE 

VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE 24 HORAS PELO 

PRÓXIMO VOO. DANOS MORAIS E MATERIAS CONFIGURADOS. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do 

Consumidor prevê a responsabilidade solidária para as empresas que 

vendem e prestam serviços na mesma cadeia de consumo. Consumidor 

que foi surpreendido com o cancelamento imotivado do voo de volta de 

Marrocos para São Paulo e somente foi acomodado em voo que partiu 24 

horas depois. Atraso que ocasionou a perda da passagem adquirida para 

o trecho São Paulo/SP – Cuiabá/MT. Danos morais e materiais 

comprovados. Recurso não provido. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 102011220168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016 - 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$ 6.000,00 

(seis mil reais) para cada Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para: CONDENAR a parte Requerida a pagar 

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

DANOS MORAIS para cada requerente, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009889-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 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. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005505-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

síntese aduz o Requerente na petição inicial que realizou o pagamento de 

um débito junto à Reclamada, quitando os valores em aberto pactuado em 

um acordo. Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito verificou que 

seu nome ainda estava negativado pela Ré. A Requerida em sua defesa 

alegou que a negativação era devida pois o Requerente pagou em atraso 

o referido acordo, sustenta ainda ausência de prova quanto ao dano 

moral. Não havendo preliminares, nem vislumbrar questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Os documentos anexados aos autos 

demonstrando o pagamento dos débitos, constituem prova inequívoca do 

pagamento, cabendo ao Requerido demonstrar que este não ocorreu. O 

Requerido apesar de alegar a ineficácia do primeiro acordo em razão do 

pagamento em atraso não comprova o alegado pois não traz aos autos 

provas hábeis a comprovar que houve um segundo acordo com data de 

pagamento posterior. Portanto a negativação ora discutida era devida a 

princípio, não havendo prática de ato ilícito por parte da Requerida ao 

negativar o nome do Requerente, por referido débito. Contudo, o dano 

moral pela negativação não surge apenas quando esta é indevida, mas 

também quando esta, apesar de devida, mantem-se por tempo excessivo 

após o pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, CDC estipula 

prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a correção de 

dados incorretos em bancos de dados, o que no presente caso, equivale 

a determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou o débito. 

Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em 

comprovar que a inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, 

posteriormente, obteve um crédito (decorrente de indenização por queima 

de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou 

com o valor devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o 

valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a 

quitação do débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento 

expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção 

indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o 

qual dispensa a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em 

vista que a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor, apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia 

fazer por sua exclusiva vontade a compensação dos valores, 

esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a quitação do 

débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome do autor do 

cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual 

entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor 

fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, o 

Autor quitou a dívida 18/04/2018 em sendo que verifico no extrato 

carreado com a inicial que no dia 23/05/2018 o débito ainda estava 

inscrito. Portanto, não agiu com a devida diligência a Requerida após a 
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quitação dos valores pelo Requerente, cometendo ato ilícito passível de 

indenização. É sabido que a condenação em dano moral é baseda 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 pedagócio 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. Há de se considerar que o Requerente alegou 

utilizar a conta corrente cancelada para receber o salário, porém não 

trouxe aos autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, tenho que 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a 

Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 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 Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009991-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DAS PRELIMINARES A 

preliminar da inobservância de prazo exíguo da intimação e audiência de 

conciliação não merece prosperar pois conforme aduz Súmula 19 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: 

“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.” 

Compulsando os autos verifico que o AR fora entregue no dia 10 de 

novembro e a audiência realizada no dia 13 de novembro. Desse modo, 

não acolho tal preliminar. Quanto à falta de interesse de agir, verifico que 

melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 
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pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida 

em seu nome alegando que nunca usufruiu dos serviços da Requerida e 

recebeu faturas para pagamento bem como a negativação de seu nome . 

A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não 

há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Caracterizado o dano 

moral pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Quanto ao pedido de restituição em dobro tenho que não assiste razão ao 

Requerente tendo em vista que não restou comprovado nos autos que 

houve o pagamento da referida fatura. Diante do Exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia 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, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011092-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO(A))

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por EDGAR DA 

SILVA ALBUQUERQUE FILHO, em desfavor de AMADEU SANTOS COSTA, 

em que o autor objetiva o recebimento do débito representado pelo 

contrato de compra e venda supostamente entabulado entre as partes. 

Discorre que o Requerido não cumpriu integralmente o contrato, ficando 

inadimplente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A parte Ré, por 

sua vez, alega suposta falsidade documental, pugnando pela extinção do 

processo sem resolução de mérito em razão da necessidade de perícia 

documental. No mérito, aduz que desconhece o contrato e seu conteúdo, 

colocando em “xeque” as alegações autorais. É o breve relato. 

Fundamento. Decido. No que tange a suposta falsidade documental, tenho 

que razão não assiste ao Requerido. O conteúdo da página 01 (hum) tem 

sequência na página 02 (dois), mostrando coerência em seu conteúdo e, 

afastando a alegação de fraude por ausência de rubrica na página inicial. 
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No mais, trata-se de documento com mais de três anos de emissão e as 

supostas “emendas” no documento, me parecem na verdade marcas do 

tempo e/ou “sinais de dobras”, que não afastam a veracidade de seu 

conteúdo e a força probatória. Ademais, o Requerido reconheceu a 

assinatura firmada no documento, restando incontroverso. Sendo assim, 

rejeito a preliminar hasteada. No mérito, melhor sorte não assiste ao 

Requerido. O relato inicial do Autor foi corroborado pelo documento 

particular assinado por seus signatários, sendo aplicável ao caso o 

disposto no Art. 408 do NCPC; As declarações constantes do documento 

particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se 

verdadeiras em relação ao signatário. E nosso Código Civil não destoa: 

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados 

presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Abstrai-se do 

documento que este fora assinado pelo Requerido e estando em posse do 

Autor, presume-se o crédito em favor deste. Em outras palavras, o 

documento corrobora a tese da inicial, comprovando fato constitutivo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. O requerido por 

sua vez limita-se a aduzir que a não conhece o contrato ou seu conteúdo, 

no entanto, não apresenta qualquer documento que seja capaz de afastar 

a legitimidade da prova escrita trazida aos autos. Também não comprova o 

pagamento ou demonstra interesse em elucidar sobre as notas 

promissórias, preferindo insistir na tese de que “nunca vi”, “desconheço”, 

“não fui eu”, tal como alegado sobre o contrato assinado. Nessa seara, 

tenho que as alegações da parte requerida não merecem prosperar, seja 

porque não apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do 

autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque 

os fatos narrados por si só não excluem a responsabilidade do requerido 

pelo adimplemento do débito. À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na petição inicial, para condenar o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir do respectivo vencimento, acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação. Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004399-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LURDES DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

MARCELO APARECIDO CABALHEIRO DO VAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Aduz a inicial que os Reclamantes 

realizaram contrato de prestação de serviço de transporte com a Ré, com 

saída de Sinop MT e destino à Campo Grande MS. As passagens dos 

Requerentes para todo trajeto foram adquiridas no guichê em Sinop, já a 

passagem do animal de estimação (cão) foi adquirida apenas de Sinop a 

Cuiabá, sendo que a passagem de Cuiabá a Campo Grande, deveria ser 

adquirida no guichê em Cuiabá. Da análise atenta dos autos conclui-se 

que, o autor insurge-se quanto a falha na prestação de serviços da 

Reclamada, uma vez que teria conseguido embarcar com seu animal de 

estimação em Sinop MT e quando chegou em Cuiabá MT para trocar de 

carro (ônibus) e seguir viagem, foram impedidos de embarcar com o cão. 

A Reclamada discorre ter agido de acordo com as normas legais e que 

inexiste dever de indenizar. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. 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.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, os 

Reclamantes comprovaram que adquiriram os bilhetes de viagem e de fato 

viajaram com seu animal de estimação de Sinop a Cuiabá, sem qualquer 

intercorrência. Restou incontroverso também que o destino era Campo 

Grande – MS, no entanto, ao chegar em Cuiabá MT, o animal de estimação 

dos Requerentes foi impedido de embarcar e, apesar do ocorrido, a Ré 

não procedeu o reembolso da passagem da Sra. MARLENE LURDES DE 

SOUZA GOMES, que ficou no caminho para seguir viagem posteriormente 

com seu cão. Verifico que o consumidor comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC e do CDC. Pelo exposto, 

tenho que assiste razão aos Reclamantes quanto a restituição do 

montante de R$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos), 

referente a passagem de Cuiabá a Campo Grande, uma vez que a Autora 

não embarcou. Com relação aos danos morais, tenho que a situação 

vivenciada pelos Reclamantes ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, ao passo apenas um deles, o marido, conseguiu seguir 

viagem enquanto a sua esposa ficou no meio do caminho em razão da 

falha na prestação do serviço pela Reclamada. Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que 

os autores tenham sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo 

serem indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue 

reverter à situação dos Reclamantes ao “status quo ante”, pelo menos 

lhes proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

requerida a restituição de R$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta 

centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação e, ainda, para condená-la a 

pagar aos Reclamantes o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir desta sentença (Sumula 

362 STJ). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 
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interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007307-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(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

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. 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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007183-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PRIORIDADE – IDOSO. Vistos, etc. Apenas para situar a questão, a 

Reclamante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Aduz a requerente que procurou o gerente de sua conta no 

banco requerido, informando que desejava realizar uma aplicação com 

curto prazo para resgate e este lhe induziu a realizar um plano de 

previdência privada, contudo, ao solicitar o resgate sofreu desconto dos 

valores depositados, sendo informada pelo gerente que nada poderia ser 

feito, uma vez que havia previsão contratual para tal desconto caso não 

se esperasse o tempo de resgate. Discorre que possui 70 anos de idade e 

sem qualquer acompanhamento acreditou nas informações prestadas por 

seu gerente, contudo, sustenta que não foi informada quanto ao prazo 

para resgate, razão pela qual pugna pela restituição do valor de R$ 

2.865,60, descontado pela requerida e indenização por danos morais. Na 

defesa apresentada pela Reclamada, sustenta que a inicial não foi 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e, no 

mérito, que a cobrança se refere na verdade à portabilidade para outro 

banco, não a resgate dos valores da previdência privada. Afirma que “A 

parte autora NÃO RESGATOU o valor, mas transferiu para outro banco, 

conforme extrato anexo. Contudo, junto ao banco Itaú não lhe foi 

informado a cabrança de taxa para efetivação da portabilidade.”, ou seja, 

aduz culpa de terceiro. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência;”. Inicialmente, há 

que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. In casu, a Reclamante comprova o desconto efetuado pela 

instituição bancária em sua conta corrente. A Ré na tentativa de furtar-se 

de sua obrigação, afirma que o desconto se deu em razão de suposto 

pedido de “portabilidade” da aplicação para outro banco, no entanto, não 

comprova qualquer solicitação da Autora nesse sentido. Portanto, é neste 

ponto, a meu ver, que restou configurada a falha na prestação de serviço, 

pois, a Autora afirma ter solicitado o resgate dos valores, enquanto a Ré 

realizou procedimento diverso. Desta feita, não há que se atribuir culpa a 

terceiro, ao passo que a portabilidade não foi o procedimento solicitado 

pela autora junto a instituição da qual é correntista. A responsabilidade da 

Requerida está estampada no artigo 14 do CDC: Art. 14. 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. Pelo exposto, tenho que assiste 

razão a Reclamante no que tange à restituição do montante de R$ 

2.865,60 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinto reais e sessenta 

centavos), descontados indevidamente de sua conta bancária. Por outro 

lado, com relação aos danos morais, tenho que a situação vivenciada não 

é capaz de atingir direitos da personalidade. É preciso que seja afetada a 

honra, a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, 

sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero 

dissabor. No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo 

sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu 

conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma 

dolorosa sensação experimentada pela pessoa” (in Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa 

premissa, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer 

situação que acarretasse os danos morais. “Ex Positis”, com fulcro no 

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

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

requerida a restituição de R$ 2.865,60 (dois mil, oitocentos e sessenta e 

cinto reais e sessenta centavos), com a incidência de correção monetária, 

pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA BATISTA ROSAS PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 
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probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

(DE NEGÓCIO JURÍDICO) CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por 

CLARISSA BATISTA ROSAS PINHO em face de PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e AZUL LINHAS AEREAS. A 

controvérsia cinge-se quanto a existência de danos morais em 

decorrência de alegada fraude na aquisição de passagens aéreas. A 

IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA resta prejudicada em razão do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 que isenta às partes litigantes em 

primeira instância do pagamento de custas processuais. Não há que se 

falar em PERDA DO OBJETO, posto que a causa de pedir do feito não se 

restringia a tão somente a declaração de inexistência do débito, mas 

também a ressarcimento por danos morais. Igualmente não comporta 

acolhimento a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSSIVA da segunda parte 

Requerida, AZUL LINHAS AEREAS, eis que inegável, pela prova produzida 

nos autos, que participou dos fatos narrados na petição inicial ao 

promover a cobrança junto à administradora do cartão de crédito da parte 

Requerente, ora primeira parte Requerida. Ainda deve-se observar que 

não há nos autos nenhuma evidência de que a compra tenha sido 

intermediado por agência de viagens. Ademais, em caso de arguição de 

ilegitimidade passiva, nos termos do art. 339, NCPC incumbia à esta indicar 

quem entenderia como o legitimado passivo. Por fim, não comporta 

acolhimento a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA, posto que o nome 

ventilado, DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA, não é mencionado na 

documentação carreada aos autos. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES arguidas e, por não vislumbrar questões de nulidade passo 

a análise do mérito. Como destacado, o cerne da questão restringe-se na 

verificação da ocorrência de danos morais em razão de compra 

fraudulenta de passagens áereas utilizando-se o cartão de crédito da 

parte Requerente ainda que não tenha havido a efetiva cobrança de tais 

valores. Nota-se que a ausência de efetivo desembolso, pela parte 

Requerente, dos valores cobrados pela passagem áerea em questão 

somente decorreu da diligência que esta adotou ao verificar transação 

que não reconhecida; portanto, ainda que efetivamente não tenha 

adimplido há evidente falha na prestação do serviço. Todavia, ainda que 

haja responsabilidade solidária em se tratando de relação de consumo, 

pelas provas colhidas nos autos, não se vislumbra conduta comissiva ou 

omissiva da primeira parte Requerida, PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no evento danoso sofrido pela parte 

Requerente. Em verdade, percebe-se que esta, tão logo tomou 

conhecimento da alegada fraude suspendou a cobrança que somente foi 

repetida por ação da segunda parte Requerida; portanto, a conduta da 

primeira parte Requerida, em verdade buscou minorar eventuais prejuízos 

que poderia sofrer a parte Requerente. Conduta esta que deve se 

considerada na aferição da responsabilidade civil. Quanto à segunda 

parte Requerida, resta evidenciada a falha na prestação de seu serviço, 

no momento em que deu azo a venda fraudulenta de passagem aérea, 

bem como reiteradamente efetuou cobrança da parte Requerente, mesmo 

após a suspensão desta realizada pela primeira parte Requerida. Não se 

mostra possível a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiros, uma vez que a possibilidade de fraudes é situação 

intrínseca à atividade econômica desenvolvida pela segunda parte 

Requerida. Isenta-la de tal responsabilidade seria o mesmo que transferir 

aos seus consumidores os riscos do negócio jurídico. 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$ 3.000,00 (três mil 

reais) para cada Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na 

presente ação para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nos 

autos e para CONDENAR exclusivamente a segunda parte Requerida, 

AZUL LINHAS AEREAS, a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004494-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO DURIGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. 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 e § 2º, 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” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011932-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIMAS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 
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os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PGC RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aduz a parte Autora que mantinha 

contrato com ré relativo a serviços de internet, no entanto desde a 

contratação do serviço o mesmo não funcionava muito bem motivo pelo 

qual a parte autora entrou em contato para cancelamento do plano. Ocorre 

que a requerida informou a parte autora sobre a fidelidade do plano no 

prazo de 12 meses e que geraria a incidência de multa por quebra de 

contrato, motivo pelo qual o autor manteve o serviço ineficiente retornando 

somente após a data informada. Contudo, alega que dificuldade ao tentar 

cancelar o plano, pois era transferido para outros setores ou 

simplesmente a ligação caia. Por fim, relata que após a tentativa de 

abertura de crédito descobriu que seu nome estava negativado. Alega que 

foi vítima da inoperância e desatenção do Requerido sofrendo sérios 

prejuízos de ordem moral e material. Pugna então, pela indenização por 

danos materiais, e indenização de cunho moral. Em sede de contestação 

alega que o débito é devido, contestando os valores a título de danos 

materiais e, ainda, que não há a comprovação dos alegados danos morais. 

É a síntese do necessário. Passo a análise do mérito. Conforme ensina o 

professor Carlos Roberto Gonçalves, o “os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 

de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade 

Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como 

alhures narrado. O primeiro requisito consiste na verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Na sequência, é preciso o estabelecimento de um 

nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, a parte autora comprovou nos autos que requereu por diversas 

vezes o cancelamento de seu plano e mesmo assim continuou a receber 

faturas e ainda fora negativado em razão de tais faturas emitidas após o 

cancelamento do plano Comprova também que em razão do acontecido 

teve prejuízos e transtornos morais. Verifico que a Requerente comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Entretanto, quanto 

aos aludidos danos materiais tenho que não assiste razão ao Requerente 

pois já havia conhecimento da clausula de fidelidade no momento da 

contratação e, ainda, não restou comprovado nos autos que o serviço de 

internet era ineficiente. No que tange aos alegados danos morais, restou 

comprovado que a Requerente em razão do ocorrido passou por diversos 

problemas e transtornos por culpa da Requerida, razão pela qual reputo 

devida a indenização por danos morais. Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a considerações 

de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil 

por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 

de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e 

a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 

dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 
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lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na 

presente ação, condenando a Requerida a parte autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004557-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor do Autor. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JACINTO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em determinadas faturas, pois não condizem com sua média de 

consumo. Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a autora que sua Unidade Consumidora 

sempre foi de baixa renda, no entanto determinados meses recebeu fatura 

com valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. Pois 

bem, conforme se afere das contas juntadas pela requerente, sua média 

de consumo é baixa, sendo assim, é plausível sua irresignação. Logo, 

tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição das faturas 

discutidas nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, 

não se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

é devido ainda a restituição dos valores pagos no importe de R$ 474,20 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) referente ao mês 

10/2017 apenas, quando às outras faturas entendo que foram calculadas 

conforme a média de consumo da parte Autora conforme observa-se nas 

contas juntadas aos autos. No que tange ao pedido de condenação em 

danos morais cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES 
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os pedidos formulados pela autora, para condenar a Requerida a pagar a 

restituição de valores no importe de R$474,20 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais e vinte centavos) monetariamente atualizada pelo INPC a partir 

do evento danoso e com juros de mora de 1% a contar da citação da parte 

requerida, momento da constituição em mora da devedora, e ainda, 

Requerida a pagar a parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em virtude do 

exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007825-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Apenas para situar a questão, a Reclamante ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese, sustenta o autor que 

ingressou no curso de direito da autora, tendo uma bolsa de estudos no 

valor de 25% da mensalidade por ser filho de servidor municipal e o 

remanescente da mensalidade, qual seja 75%, foi objeto de financiamento 

estudantil (FIES). Narra que começou a estudar no ano de 2013 e, mesmo 

possuindo aditamento simplificado do FIES, o mesmo sempre compareceu 

à instituição para conferir o aditamento, entretanto, em 02/2015 foi 

informado que houve um erro da IES no aditamento do processo – 

informado valor errado da semestralidade - e as diferenças lhe foram 

cobradas – Acerto 5020702. Em 2017 voltou a ser cobrado e realizou o 

“Acerto 22227252” para poder continuar o curso. Sustenta o requerente 

que não tem condições de arcar com os valores cobrados, bem como o 

débito teria sido gerado por erro da própria demandada, contudo, para não 

ser impedido de cursar o penúltimo semestre do curso, realizou um acordo 

para pagamento dos valores. Na defesa apresentada pela Reclamada, 

sustenta que os valores são devidos e que “os serviços individuais 

usufridos pela autora, como prova de segunda chamada, processo de 

ajuste de mensalidades, salas especiais etc, não são cobertos pelo FIES, 

ficando sob responsabilidade da aluna realizar o pagamento” (sic). Afirma, 

ainda, que o desconto e o fies conseguido pelo Autor não se soma, 

ocasionado a diferença apontada nas cobranças. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. In casu, a Reclamante comprova as cobranças pela instituição de 

ensino superior – IES, descritas nos termos de “acerto” carreados aos 

autos como “Serviços Educacionais Fies”. A Ré na tentativa de justificar 

as cobranças, primeiro afirma que os valores se referem à provas de 

segunda chamada, processo de ajuste de mensalidades, salas especiais 

etc; depois, afirma tratar-se de diferença entre os valores da 

semestralidade paga pelo Autor, aduzindo que o desconto de 25% e a 

bolsa do FIES de 75% não arcariam integralmente com o valor do curso. A 

bem da verdade, o que nos revela a contestação apresentada, é que nem 

a Requerida sabe o que está cobrando do aluno. Assim, notória a 

abusividade da cobrança e o direito do Autor à restituição dos valores 

cobrados indevidamente. Analisando os documentos que acompanham a 

inicial, verifico que dos valores discutidos, o Autor efetivamente pagou R$ 

1.146,80, referente ao “Acerto 5020702” e, ainda, R$ 860,61, referente ao 

“Acerto 22227252”, cuja soma dos valores deve ser restituída em dobro 

pela Requerida por tratar-se de cobrança indevida, nos termos do art. 42 

p.ú do CDC. Ressalto, ainda, que o pagamento dos valores pelo Autor não 

afasta a ilegalidade da cobrança, uma vez que o mesmo acabou sendo 

“coagido” pela Ré a realizar os “acertos”/acordos para poder continuar 

cursando a faculdade sem prejuízos. Por outro lado, com relação aos 

danos morais, tenho que a situação vivenciada não é capaz de atingir 

direitos da personalidade. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, 

a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, 

humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No 

escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa premissa, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer situação que 

acarretasse os danos morais. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação, para condenar a requerida a 

restituição de R$ 2.007,41 (dois mil e sete reais e quarenta e um centavos) 

em dobro, nos termos do art. 42 p.ú do CDC, com a incidência de correção 

monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da 

citação. Por consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010576-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-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: 

1010576-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TULIO DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16624761 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de novembro de 
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2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011675-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011675-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO SANTANA LEMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 12361466 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008487-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERLEDI DAIANA DA SILVA HEIN (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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Da análise atenta dos autos conclui-se que o autor insurge-se quanto à 

cobrança de R$ 780,02 (setecentos e oitenta reais e dois centavos), 

supostamente realizada indevidamente pelas Requeridas após o 

cancelamento automático da compra de passagens aéreas pelo site 

“viajanet”. Aduz o autor que requereu a exclusão/restituição da referida 

cobrança pelos canais de atendimento ao cliente, no entanto, não obteve 

êxito. As reclamadas sustentam ilegitimidade passiva, imputando ao 

terceiro – “Viajanet”, eventual responsabilidade pelo ocorrido. No mérito, 

afirmam não terem concorrido com os fatos, agindo no exercício regular 

de direito, pelo que inexistem danos a serem indenizados. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Em relação à preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA para responder aos termos da presente 

demanda, aduzindo, para tanto, que não são responsáveis pelo suposto 

ilícito praticado em desfavor da requerente, ressalto que o instituto da 

SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita 

que o consumidor escolha em face de quem pretende demandar, ou 

mesmo, demande em face de todos os envolvidos na relação 

consumerista, entre os quais a eventual condenação será cumprida. O 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º (omissis) 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: “(...)Respondem 

solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de 

consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço mediante 

contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, REJEITO A 

PRELIMINAR ventilada pelas Reclamadas e passo a analisar o mérito. Cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. 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.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou as cobranças efetivadas, restando incontroverso, 

ainda, que os bilhetes de passagens não foram emitidos e que os valores 

não foram ressarcidos, embora haja solicitação do consumidor nesse 

sentido. Em outras palavras, a cobrança foi indevida. De outra banda, 

cumpria as reclamadas o ônus da prova acerca da licitude nas cobranças, 

porém sequer trouxeram documento hábil a comprovar a suas alegações. 

Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência do 

nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade 

da requerida. A reclamada não comprova os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as 

disposições do art. 373, II, do CPC. Aplica-se ao caso versando o artigo 

42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a consumidora 

cobrada em quantia indevida ter a repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou. Por outro lado, com relação aos danos morais, tenho 

que a situação vivenciada não é capaz de atingir direitos da 

personalidade. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a 

integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, 

humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No 

escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa premissa, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer situação que 

acarretasse danos morais. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação, para condenar as requeridas 

solidariamente à repetição do indébito no montante de R$ 1.560,04 (mil 
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quinhentos e sessenta reais e quatro centavos), equivalente ao dobro dos 

valores cobrados indevidamente, com a incidência de correção monetária, 

pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208271 Nr: 9649-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA, Cpf: 

70247061123, Rg: 1038732-3, Filiação: Ozana de Fátima Julio Oliveira e 

Dorival Cardoso de Oliveira, data de nascimento: 22/05/1978, brasileiro(a), 

natural de Vera-MT, convivente, operador de máquinas, Telefone 

66-9618-7676. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu, para que no prazo de quinze dias, 

compareça em Secretaria e informe os dados bancários para 

levantamento do valor referente à fiança.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Prossiga-se no cumprimento da 

decisão de fls. 45.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 28 de novembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 155961 Nr: 3117-88.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUILSON INOCENTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Código nº 155961

Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que este juízo, por um lapso, 

lançou no Sistema Apolo a decisão de fl. 130, constando nome diverso da 

instituição escolhida para doação do bem apreendido.

 Diante o exposto, faço novo lançamento da decisão alterando o nome da 

instituição beneficente como sendo Vasos do Oleiro.

No mais, permanece a decisão como lançada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 266927 Nr: 7668-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código n° 266927

Vistos,

 Trata-se de pedido de perícia complementar em um componente do 

veículo que, em tese, o acusado dirigia no dia do crime.

Ao ser oficiado à Politec, esta informou a impossibilidade de proceder à 

perícia, em razão da ausência de profissional habilitado para tal fim (fl. 

157).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido e nomeação de perito local para referido mister (fl. 165).

Às fls. retro, a Defesa postulou pela nomeação do perito cadastrado pelo 

TJMT, Sr. Jorge Iannis Tsilfidis, o qual, segundo consta também é 

engenheiro mecânico.

Destarte, nomeio o Sr. Perito Jorge Iannis Tsilfidis para realização da 

perícia técnica no veículo Hillux, especificamente no componente de freio 

denominado bomba de hidrovácuo, para constatar se havia alguma 

irregularidade em seu funcionamento.

Consigno, por fim, que o feito aguarda somente a realização da perícia 

para encerrar a instrução processual.

Com o aporte do laudo, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335292 Nr: 12995-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Código n° 335292

Vistos,

 Considerando o teor do decisum exarado no Expediente PTG 

0094859-98.2018, no qual o Presidente do Tribunal de Justiça Des. Rui 

Ramos CONVOCA todos os Magistrados de Primeira Instância a 

participarem da apresentação do Plano de Gestão do Biênio 2019/2020, 

que realizar-se-á nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, verifico 

restar prejudicada a audiência de Instrução e Julgamento outrora 

aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 08/01/2019, às 13h45min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 303626 Nr: 10568-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:MT - 6097-A

 Código n° 303626

Vistos,

 Considerando o teor do decisum exarado no Expediente PTG 

0094859-98.2018, no qual o Presidente do Tribunal de Justiça Des. Rui 

Ramos CONVOCA todos os Magistrados de Primeira Instância a 

participarem da apresentação do Plano de Gestão do Biênio 2019/2020, 

que realizar-se-á nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, verifico 

restar prejudicada a audiência de Instrução e Julgamento outrora 

aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 08/01/2019, às 14h00min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324393 Nr: 5896-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS FILHO, 

GIOVANE MARTINS GIMENES OLIVEIRA, WALISSON DOS SANTOS 

FERNANDES, VENÂNCIO DOS SANTOS FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Código n° 324393

Vistos,

 Considerando o teor do decisum exarado no Expediente PTG 

0094859-98.2018, no qual o Presidente do Tribunal de Justiça Des. Rui 

Ramos CONVOCA todos os Magistrados de Primeira Instância a 

participarem da apresentação do Plano de Gestão do Biênio 2019/2020, 

que realizar-se-á nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, verifico 

restar prejudicada a audiência de Instrução e Julgamento outrora 

aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 08/01/2019, às 15h15min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317216 Nr: 1097-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CRISPIN DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Mortelaro - OAB:

 Ação Penal - Código Apolo 317216

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 70/71 inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 

2019, às 15h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e a sua advogada sobre a data da audiência, bem 

como para que esta traga aos autos procuração.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 26 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 336191 Nr: 13606-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE PINHEIRO SENA, ADALBERTO 

SIMÃO BREMM RUCKHABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/0, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 Reporto-me à decisão proferida em 21.9.2018 (fls. 194/195) que recebeu 

a denúncia e determinou a citação dos réus para apresentarem resposta à 

acusação, nos termos do artigo 396 do CPP.

Embora não conste dos autos a certidão de cumprimento do mandado de 

citação da ré Franciele Pinheiro Sena, ambos os réus constituíram a 

advogada Lúcia de Souza, OAB/MT 20.024/O (quod vide procurações, fls. 

182 e 216) e apresentaram "defesa preliminar" em 05.10.2018 (fls. 

217/218 e 219/220).

Por ora, dando prosseguimento ao feito, em observância ao artigo 399 do 

CPP, cuidando-se de processo com réu preso, designo audiência de 

instrução e julgamento para 10.12.2018 (segunda-feira), às 14:00 horas.

Requisite-se o réu preso à direção da penitenciária local, intime-se, por 

mandado, a ré e as testemunhas residentes nesta comarca e, 

especificamente com relação aos funcionários públicos, comunique-se ao 

respectivo chefe da repartição em que servirem, mercê do artigo 980, § 1º 

da CNGCGJ/MT.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da comarca de Sorriso/MT, para 

inquirição das testemunhas PRF's Patrick Zanato Borella, Marcos Tannus 

de Oliveira Silva e Rodrigo Inácio Santana de Sousa.

Certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 21.9.2018 

(fls. 194/195), notadamente com relação ao cumprimento das medidas 

cautelares, pela ré Franciele Pinheiro Sena.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 334626 Nr: 12531-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TB, MCLCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

04632436178, Rg: 2336636-2, Filiação: João Rodrigues dos Santos e 

Eliane Gomes da Silva, data de nascimento: 24/02/1992, brasileiro(a), 

natural de Sorriso-MT, convivente, não estuda, não trabalha, Telefone 

99672-4539. 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 10 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 de conversão da guarda em adoção 

plena c/c destituição do poder familiar promovida por T.B. e M.C.L.C.B. em 

desfavor de M.B. e A.R.S. Alegam que aos quatro meses de idade a 

menor lhes foi entregue e desde então foi criada dentro de hábitos e 

normas de uma família estruturada, hoje com cinco anos. Que os 

requerentes tem a guarda da menor desde 13.08.2013. Que cumprem 

todos os requisitos exigidos pela lei. Que tem um filho. Que passados 

todos esses anos, a menor foi bem criada pelos tios paternos/requerentes 

e os genitores da menor pouco se interessaram pela menina, não 

visitavam e nunca pagaram pensão. Aduzem que são conhecidos na 

cidade como pais da menor. Que a mãe biológica nunca se preocupou com 

o bem estar da filha, fato que ocasionou a perda da guarda da menina. 

Que o genitor alegou interesse em cuidar da filha à época, mas 

reconheceu que ela estaria melhor cuidada pelos requerentes. Que a 

genitora desistiu da menina, pois em cinco anos a visitou uma única vez 

por dez minutos. Que o genitor da menor tem outra mulher e mais uma filha 

e nunca se importou em conviver com a menor. Afirmam que a menor já 

frequenta a escola e cada vez que seu nome é repetido, questiona porque 

seu nome não é igual ao do irmão. Alegam que a menor praticamente 

superou todos os resquícios do abandono e da vida desvairada da sua 

genitora, mas teme ser levada pelo requerido. Afirmam que a menor esta 

ambientada e reconhece como pais os requerentes, com quem consolidou 

a convivência familiar e fortaleceu laços ao longo do tempo. Fundamentam 

seu pedido nos artigos 43, 46, § 5º, 50, § 13, II e III do ECA e no artigo 

1638 do Código Civil. Transcrevem jurisprudências. Ao final requerem a 

citação dos requeridos; que o pedido seja julgado totalmente procedente, 

destituindo do poder familiar os requeridos, deferindo-se o pedido de 

adoção; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; a 

concessão da adoção plena e definitiva da menor; a intimação do 

representante do Ministério Público; seja dado à menor o nome dos 

requerentes, passando a se chamar D.V.C.B. Juntam rol de testemunhas e 

se colocam a disposição para participarem dos programas/cursos de 

preparação para adoção. Protestam pela produção de todos os meios de 

prova. Requerem a condenação dos requeridos em custas e honorários. 

Dão à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 12531-66.2018.811.0015 (334626) – 
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OCumpra-se integralmente a decisão proferida à fl. 46.Retornem os autos 

à Secretaria.

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, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 22 de novembro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Várzea Grande

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: 1009202-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. R. D. R. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. C. S. (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Tendo em vista que o exame de DNA já fora confeccionado e, 

inclusive, o resultado já encontra-se juntado aos autos, bem como que não 

causará prejuízo à parte autora, determino: I- Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação, se assim lhe aprouver. II- designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2019, às 14:00 horas, ocasião que 

serão ouvidas as testemunhas arroladas. III- Fixo como ponto 

controvertido a necessidade do(a) menor em receber alimentos e 

capacidade do requerido em prestá-los. IV- Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelas partes. V- Oficie-se à empresa empregadora do requerido 

para remeter a este juízo cópia dos três últimos holerites do requerido. 

Conste a advertência do crime de desobediência. Prazo de 05 dias. VI- 

Notifique-se o representante do Ministério Público. VII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009603-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. N. (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 31,55% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 05 de cada mês, e 

creditado na conta corrente indicada nos autos em nome da genitora do 

menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 07/02/2019, às 17:00 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). V- 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 e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- 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. VII- Considerando as 

circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, os quais não 

fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito liminar 

(guarda e regulamentação de visitas), visando ainda evitar reiteradas 

mudanças bruscas da situação fática consolidada a surtir grandiosos 

efeitos na vida pessoal do menor em mero juízo sumário de cognição, 

postergo a análise do pedido para depois de produzida a perícia técnica. 

VIII– Assim, dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da parte 

requerente e do requerido, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do 

ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado. Prazo dez (10) dias anteriores à audiência. IX- Concedo 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 

3º do CPC/2015. X- Notifique-se o Ministério Público. XI- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005820-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. (RÉU)

L. D. O. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOBALDO ALVES DE JESUS OAB - RO4037 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

H. L. P. D. S. (TESTEMUNHA)

I. P. D. S. (TESTEMUNHA)

J. R. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 criança em receber 

alimentos, a prova de que o genitor não possui capacidade de prestar os 

alimentos (prova a ser produzida pela genitora da criança, bem como a 

possibilidade dos avós em prestar, caso seja configurada impossibilidade 

do genitor em prestá-los. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a 

produção de prova oral, consistente na oitiva das partes e 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 07/02/2019, às 

13:30 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela 

parte autora. V- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que 

arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV). VI- 

Expeça-se precatória para oitiva dos requeridos e de suas testemunhas. 

VII- Notifique-se o representante do Ministério Público. VIII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531001 Nr: 4929-63.2018.811.0002

 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: VRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABINO JOSE CARDOSO - 

OAB:OAB/RO 1905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o Relatório de Estudo Psicosocial, juntado 

aos autos (fls. 68/71), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 200156 Nr: 10760-78.2007.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZULMIRA EMÍLIA NARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERVANDO APARECIDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudison Rodrigues - 

OAB:MT 9.901

 Ação de dissolução de sociedade de fato c/c revisional de alimentos

Processo nº 2007/552

código:200156

Vistos.

Trata-se de ação DE dissolução de sociedade de fato c/c revisional de 

alimentos na qual Zulmira emilia nardes da silva promove em desfavor de 

levandro aparecido do nascimento.

 O feito teve normal prosseguimento até a requerente abandonou a ação, 

cujos motivos são ignorados.

Às fls. 124, a requerente foi intimada por edital para dar andamento ao 

feito, no prazo legal, todavia, em 24/10/2018 decorreu o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão de fl. 126.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, a requerente foi intimada por edital para dar prosseguimento no 

feito, não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o não conhecimento 

do mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a parte requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 23 de novembro de 2018.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448472 Nr: 11144-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO- UNIVAG - OAB:MT 9.237, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VARZEA GRANDE - OAB:

 Vistos. Defiro o pedido e concedo vistas à parte requerente para 

manifestar no prazo de dez dias. Desta audiência saem as partes 

presentes devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009056-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (EXECUTADO)

 

1009056-27.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias informe dados bancario em 

nome da autora do BANCO DO BRASIL , tendo em vista que a SAD so 

procede a transferência para o referido banco, bem como informe o 

endereço correto do SEGURO DPVT para expedição de oficio Várzea 

Grande/MT, 29 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003566-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003566-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público ID 16712568 16772518 - Várzea Grande/MT, 29 de 

novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003566-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003566-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público ID 16712568 16772518 - Várzea Grande/MT, 29 de 

novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 273428 Nr: 16086-77.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768

 (...)VISTOS etc.Defiro como requerido às fls. 105v/106.Converto a 

presente execução, referente às parcelas devidas até Maio/2018, que 

serão cobradas pelo rito da expropriação.Intime-se o executado, já citado, 

por Oficial de Justiça, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da 

dívida.Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 829, § 1º, do CPC).Realizada a intimação e não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, independentemente de nova 

determinação, de imediato, procederá a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem à garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo 

se outros ....Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.Quanto 

ao rito da coerção pessoal cite-se o executado, por Oficial de Justiça, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 

(um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º do CPC).O executado deverá ser 

cientificado de que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações 

que se vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 323, do 

CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça.Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Intime-se a parte 

credora.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de Novembro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326619 Nr: 22955-85.2013.811.0002

 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: GENESIS MARCIO DA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, GERLECI SILVA LOURENÇO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

Defiro pedido no tocante à carga do referido processo.

Indefiro o pedido no tocante a abertura de prazo para contestação, tendo 

em vista que a requerida foi citada pessoalmente e constituiu patrono nos 

autos (fls. 32/34).

Para audiência, foi expedido mandado de intimação, a requerida não foi 

localizada no endereço contido nos autos (fls. 52/53), sabe-se que é 

dever da parte em manter seus dados devidamente atualizados conforme 

dispõe o art. 77, inc. V do CPC.

 Anote-se no Sistema Apolo o atual endereço da parte requerida 

informada às fls. 72.

 Sem prejuízo do contido acima, mas diante da indisponibilidade do direito, 

designo audiência para oitiva da adolescente (fls. 13) e de sua genitora, 

para a data de 18 de Dezembro de 2018, às 14 horas e 20 minutos.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Novembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 213820 Nr: 9220-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VrpsmDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença para 

recebimento de honorários advocatícios. Assim, inviável a utilização do 

valor do FGTS para pagamento da dívida.

Oficie-se, pois, a Caixa Econômica Federal para que proceda o imediato 

desbloqueio realizado na conta de FGTS do devedor.

Logrado êxito da penhora via BacenJud, anexo.

Proceda-se a vinculação dos valores bloqueados (fls. 92), bem ainda do 

bloqueio realizado nesta ocasião, para posterior transferência na conta 

bancária do exequente.

Em seguida, não havendo valor pendente, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Novembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246562 Nr: 6683-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16611, Odila Zorzi - OAB:8.619

 INTIMAÇÃO À PARTE EXEQUENTE (nova patrona): "Vistos etc. 

Compulsando os autos, denota-se da fl.82, a informação de que as partes 

celebraram acordo no processo de Exoneração de Alimentos, sob o nº 

1004575-21.2018.8.11.0002 em trâmite junto a 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Ademais, infere-se dos termos do 

acordo entabulado em audiência de conciliação (fl. 83), que o executado 

se compromete a adimplir o débito executado nos presentes autos em 10 

(dez) parcelas mensais. Contudo, não fora colacionada aos autos a 

sentença homologatória. Desta feita, intime-se o executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias anexar a cópia da sentença homologatória. 

Posteriormente, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do 

acordo entabulado em audiência conciliatória à fl. 83. Cumprida as 

determinações acima, conclusos. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114240 Nr: 9688-56.2007.811.0002

 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: L.P.RpmDPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA DE ABREU 

SPERANDIO/UNIVAG/CURADOR - OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 intimação da parte autora, para 

manifestar nos autos quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 

137/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447735 Nr: 10783-09.2016.811.0002

 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: LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJAADA, LAADA, LAADA, GLADA, MDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

UNIVAG - OAB:230904/SP, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA - 
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OAB:

 À PARTE REQUERIDA: "Certifico, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à parte requerida para, no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o Relatório de Estudo 

Psicossocial de fls. 50/54."

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 258266 Nr: 16360-75.2010.811.0002

 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: ILDEBRANDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLÓRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

OAB:9.237/MT

 Processo n.° 16360-75/2010 (Cód. 258266)

Vistos...

Informado o atual endereço da parte autora, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para 26/02/2019, às 15:00h.

Intime-se o autor e a Defensora Pública pessoalmente, assim como as 

testemunhas do autor.

Consigno, outrossim, a fim de dar celeridade ao processo e resultar na 

realização do ato, que poderá o autor trazer as testemunhas 

independentemente de intimação, sem prejuízo do prévio depósito do rol.

Intime-se.

Cumpra-se, com preferência e urgência.

Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374326 Nr: 22549-30.2014.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Medida Cautelar 

Inominada para CONVERTER EM DEFINITIVA A LIMINAR DE FLS. 31/32.Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias em favor da autora, estas 

arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC.Deverá a ré recolher as custas processuais com 

base na condenação, cabendo-lhe emitir guia a partir do site do TJMT, sob 

pena de anotação à margem da distribuição e poder ser movida Execução 

Fiscal.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, traslade-se cópia para o feito principal em apenso e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada 

no seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380587 Nr: 27172-40.2014.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo n.º 27172-40/2014 (Cód. 380587)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto à validade da cobrança dos 

valores impugnados pela parte autora, referente às faturas de consumo 

de energia, bem como, o correto valor a ser cobrado.

Para tanto, caberá à ré a prova da cobrança do valor cobrado a título de 

recuperação e que houve adulteração no medidor, com o faturamento a 

menor do que o efetivamente consumido.

Já intimadas as partes para indicar as provas a serem produzidas ambas 

pleitearam pela realização de perícia. A autora também pediu o depoimento 

do representante da ré e oitiva de testemunha, já arrolada.

Para realização da perícia nomeio o Engenheiro Eletricista Claudio Mauro 

da Silva Neto, com endereço no Residencial Monza, Parque das Nações, 

em Cuiabá-MT, fone (65) 99619-8528, e-mail silvaneto.claudio@gmail.com.

Às partes para indicação de quesitos e assistentes técnicos no prazo 

comum de cinco dias.

Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 

10 dias, devendo ser as partes intimadas para depósito dos honorários, 

que serão rateados por ter sido requerida por ambas (NCPC, art. 95 ), no 

prazo máximo de 10 (dez) dias.

Desde já autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos autos para análise.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da perícia após o 

levantamento do percentual dos honorários, devendo a entrega do laudo 

ser efetuada em 15 (quinze) dias da realização da perícia.

Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos para 

designação da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 349792 Nr: 15684-88.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDNCIA 

PRIVADA S/A - METLIFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG

 Processo n.º 15684-88/2014 (Cód. 349792)

Vistos...

Inobstante o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo 

autor contra a decisão que determinou o recolhimento das custas 

processuais, consignou o eminente Relator na decisão monocrática cuja 

cópia encontra-se às fls. 235 que a gratuidade outrora concedida abrange 

os honorários periciais, posicionamento em consonância com o texto 

processual vigente, em específico, o art. 98, § 1º, VI, do NCPC .

Dessa forma, revogo em parte a decisão outrora agravada para 

determinar que os honorários periciais que couberam ao autor, 

considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, sejam 

pagos mediante certidão de crédito ou pela parte ré acaso sucumbente. 

Relativamente à parte do valor que cabe à ré (50%), na forma do art. 95, 

do NCPC , deverá depositar em juízo no prazo de 15 dias a fim de 

iniciarem-se os trabalhos.

Intime-se o Sr. Perito para informar se concorda com o recebimento dessa 

maneira.
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No mais, aguarde-se a manifestação do expert e, havendo concordância, 

dê-se início aos trabalhos periciais, devendo o Sr. Perito, desde já, indicar 

local, data e horário para tanto.

Relativamente ao novo documento de fls. 228/229, a fim de não causar 

atraso nos autos processuais, poderá a ré manifestar-se quando falar 

sobre o laudo pericial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308564 Nr: 4523-18.2013.811.0002

 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: ROSA MALENA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 6920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86844

 Processo n.º 4523-18/2013 (Cód. 308564)

Vistos...

Providencie a Sra. Gestora a abertura do segundo volume a partir da 201ª 

folha.

Saneado o feito e oportunizada dilação probatória, a ré VW do Brasil S/A 

pleiteou pela realização de prova pericial e o depoimento pessoal da 

autora. Apesar da autora ter requerido provas anteriormente, às fls. 204 

pediu o julgamento antecipado da lide.

Defiro as provas da ré e para realização da perícia nomeio o Sr. Durval 

Bertoldo da Silva, Engenheiro Mecânico, CREA n.° 18561 e IMA 036, 

podendo ser encontrado na Rua Gonçalves Dias, n.° 31, Bairro Santa 

Cruz, 78068-270, em Cuiabá-MT.

Intimem as partes para apresentação de quesitos e, querendo, assistentes 

técnicos, no prazo comum de dez dias.

Após, ao Sr. Perito para, em aceitando, apresentar proposta de 

honorários.

Realizado o depósito dos honorários pela ré, ao Sr. Perito para designar 

data e horário para início dos trabalhos periciais, ficando estabelecido o 

prazo de trinta dias para entrega do laudo pericial, do qual as partes, 

quando de sua juntada, deverão ser intimados mediante certidão de 

impulso para manifestar-se no prazo comum de 20 (vinte) dias.

Feito isso, conclusos para designação de audiência, oportunidade em que 

tomarei os depoimentos das partes como prova do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 218737 Nr: 14131-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA TRENTIN - 

OAB:45.553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 731/08 (Cód. 218737)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento do valor penhorado nas contas da parte 

devedora, considerando que não foram opostos Embargos, além do que a 

Execução tramita há quase 10 (dez) anos sem a satisfação integral da 

dívida.

À credora para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303610 Nr: 24565-25.2012.811.0002

 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: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT, THAISA GIMENES BRANCO - OAB:OAB/SP N. 

28272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:

 Processo n.º 24565-25/2012 (Cód. 303610)

Vistos...

Da análise dos quesitos apresentados constato que a prova pericial de 

fato não é de elevada dificuldade, parecendo-me elevada a proposta 

apresentada pelo Sr. Perito. Em decorrência, reduzo ex officio o valor da 

perícia para R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Considerando a manifestação do expert às fls. 119/121, intime-o via e-mail 

para informar se concorda com o valor supra.

Havendo concordância, à autora para depósito da importância, dando-se 

início aos trabalhos. Em caso contrário, conclusos para nomeação de 

outro profissional.

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.: 240964 Nr: 2247-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMAR DE FATIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:OAB-MT 6.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo n.º 2247-19.2010. (Cód. 240964)

Vistos...

Remetam-se os autos à contadoria judicial para apuração do quantum 

devido, com as devidas atualizações legais, nos moldes da sentença 

prolatada às fls.63/64 vs, até a data atual.

Levando em consideração o valor depositado pelo devedor e já levantado 

em favor do credor ás fls. 120, deve o Sr. Contador providenciar o devido 

abatimento.

E com relação ao valor remanescente, aplico a multa de 10% do art. 523,§ 

1º, do NCPC.

Apresentados os cálculos pela contadoria, venham-me conclusos para 

análise.

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.: 430606 Nr: 1209-59.2016.811.0002

 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: ADSON LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, ADILSON RIBEIRO 

DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta 

Ação de Repetição de Indébitos c/c Indenização por Danos Morais tão 

somente para CONDENAR a ré à devolução, em dobro, do valor pago 

indevidamente pela autora referente ao serviço de TV por assinatura no 

aporte de R$ 119,08 (cento e dezenove reais e oito centavos)Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC 

desde a data do fato ilícito (Súmula n.º 43 do STJ), conforme disposição 

do art. 406 do Código Civil vigente, considerando que a SELIC engloba 

juros e correção monetária.Custas processuais pelo autor, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Transitada em 

julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas 

baixas.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 26 de 

novembro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8448 Nr: 202-28.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBRO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, 

CARLOS GILBERTO ZULLI, ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

SILVIO ZULLI, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA, ISIDORO ZULLI, 

NICOLA CASSANI ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI

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

BALATA - OAB:15.353/MT, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, BRUNO 

THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:MT 15.353, CHRISTIANE KRUGER 

DO NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Dessa forma, nos termos do art. 953, I, do NCPC, SUSCITO o conflito 

negativo de competência, determinando que na forma do art. 953, 

parágrafo único, do NCPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça, para que dele decida.Tal ofício 

deverá ser acompanhado dos necessários documentos a sua instrução, 

em específico, das peças e certidões constantes às fls. 05/10, 13/47 e 

686/791, com os respectivos versos, caso contenham informações, bem 

como desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 201020 Nr: 11577-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA DE MELO MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Processo n° 11577-45/2007 (Cód. 201020)

Vistos...

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento da Sentença em que as partes 

divergem com relação ao quantum debeatur, irresignando-se o devedor 

Banco Bradesco que a diferença pleiteada pela credora, de R$ 7.123,90, 

resulta em excesso de execução, tese essa firmada na peça impugnativa.

Feitas as vinculações e autorizado o levantamento do valor incontroverso, 

tenho por impossível aquilatar o valor devido, necessitando o feito de 

melhores cálculos a tanto, considerando que ainda existe vinculado ao 

feito a importância de R$ 10.653,21, conforme extrato analítico de 

subconta de fls. 573.

Dessa forma, a fim de solucionar a discussão que aqui ainda pende, 

determino, para análise de valores, o envio dos autos à contadoria para 

atualizar a obrigação em face do Banco Bradesco, ou seja, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) referente aos danos morais, que deverá ser atualizado 

exclusivamente (sem cumulação com juros ou índice de correção 

monetária) pela SELIC desde 25.02.2006, com os honorários na forma ali 

delineada (80% sobre 15% do valor atualizado, incumbindo ao Banco o 

percentual de 30%).

Deverá o Sr. Contador observar os valores e datas dos depósitos 

realizados nos autos pelo Banco Bradesco, para as respectivas 

amortizações, quais sejam, R$ 6.362,02, feito em 13.05.2010 (fls. 452) e 

R$ 7.123,90, feito em 15.12.2015 (fls. 528), considerando que os demais 

depósitos (R$ 6.400,00 – fls. 536 – e R$ 24.267,67 – fls. 512) foram 

realizados pelo Bradesco Saúde, excluído da lide em razão de acordo.

Apresentados os cálculos, às partes para manifestação no prazo comum 

de 10 (dez) dias e conclusos para análise da impugnação e extinção.

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.: 379247 Nr: 26195-48.2014.811.0002

 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: CLAUDIANE BATISTA SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL, SANSUNG ELETRÔNICA 

DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86844, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:139387/MG

 Processo n° 26195-48/2014 (Cód. 379247)

Vistos...

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/03/2019, às 09:30h, 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.º 

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.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

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 acordo, mantenham-se os autos conclusos para julgamento 

antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 7045-04.2002.811.0002

 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: VICTÓRIO WALDIR BAZEI, ELOIZA RUFINO DA SILVA, 

BAZEI TAXI AÉREO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 
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REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5308/A

 Certifico que os embargos foram anexados tempestivamente. Procedo, 

ainda a intimação das partes para manifestação

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242684 Nr: 3937-83.2010.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BALBINO FILHO LATICÍNIOS-ME, JOSÉ 

BALBINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

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

OAB:OAB/MT 6.218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3937-83.2010.811.0002

 ESPÉCIE: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: J. MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS 

LTDA

PARTE RÉ: JOSÉ BALBINO FILHO LATICÍNIOS-ME e JOSÉ BALBINO FILHO

CITANDO(A, S): JOSÉ BALBINO FILHO LATICÍNIOS-ME E JOSÉ BALBINO 

FILHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 125.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 DESPACHO: Processo nº 305/210 (Cód. 242684) Vistos... Dê-se 

prioridade na tramitação deste processo por ser daqueles previstos na 

Meta 2 do CNJ. Defiro o pedido retro quanto à citação do correquerido 

José Balbino Filho por edital. Expeça-se o necessário, na forma da lei. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 09 de novembro de 2016. Ester 

Belém Nunes. Juíza de Direito.

Várzea Grande - MT, 28 de novembro de 2018.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289872 Nr: 9421-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARCOMPEÇAS CUIABÁ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENTALCENTER C. E LOCAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALITHEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:Nº 268.762

 Processo nº 9421-11.2012. (Cód. 289872)

Vistos...

Ao réu para, no prazo de cinco dias, requerer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 22 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338775 Nr: 6936-67.2014.811.0002

 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: IZULINA BRUNO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo 6936-67.2014 (Cód. 338775)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por IZULINA BRUNO DE JESUS em desfavor de BANCO 

BRADESCARD

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

199, manifestando-se a credora favorável ao valor, requerendo o seu 

levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do deposito voluntário nos autos, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Para fins de levantamento de valores, determino que o advogado do 

credor junte cópia dos documentos da parte, inclusive cópia de sua OAB, 

devendo juntar ainda, procuração judicial com poderes específicos para 

levantamento de alvará devidamente assinada pela parte, atualizada e 

original.

Em havendo intenção do profissional de imediato em efetuar o repasse ao 

seu cliente, que lhe é direito, informe os dados bancários da parte, bem 

como o montante destinado a esta, para que seja providenciado dois 

alvarás.

Caso o advogado não apresente o número da conta de seu cliente para 

transferência, e tão somente a sua, determino que a parte seja 

pessoalmente intimada do respectivo deferimento do levantamento, nos 

termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

Cumpridas essas exigências, fica desde já autorizado o levantamento do 

respectivo alvará, devendo a Sra. Gestora atentar-se quanto a 

conferência da assinatura da procuração com a assinatura do RG da 

parte.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 22 De Novembro De 2018

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437770 Nr: 5549-46.2016.811.0002

 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: GERSON MANOEL DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - 

OAB:OAB/SP 195.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT 7.627-A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de fls.12, referente ao contrato 

n.º GSM 011115272973, lançado pela ré.CONDENO o réu a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em dez por cento sobre a condenação.Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento.PUBLIQUE-SEINTIME-SECUMPRA-SE.Várzea 

Grande–MT, 21 de Novembro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010495-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROFIRIA CARDOSO DAL POSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA CARDOSO DAL POSOLO (REQUERIDO)

REGINA CARDOSO DAL POSOLO MATHEUS (REQUERIDO)

CRISTIANE CARDOSO DAL POSOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010495-73.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PROFIRIA CARDOSO DAL POSOLO REQUERIDO: 

CRISTIANE CARDOSO DAL POSOLO, REGINA CARDOSO DAL POSOLO 

MATHEUS, ROSANA APARECIDA CARDOSO DAL POSOLO Vistos... Em 

se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010493-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT19311/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC ANTONIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010493-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILSON PEREIRA DE CARVALHO RÉU: ERIC ANTONIO ALVES 

DA SILVA 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 Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DIAS DUTRA (AUTOR(A))

JADIR SANTOS ARINOS (AUTOR(A))

BIRAMAR DIAS BARBOSA (AUTOR(A))

JOAO ANTONIO CANNAS VENTURA FILHO (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

DAMILSON DE MIRANDA (AUTOR(A))

JULIETA DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

ELINEY HELOIZA DA CRUZ MIRANDA (AUTOR(A))

CELCINA ROSA 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)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005247-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DAMILSON DE MIRANDA, ELINEY HELOIZA DA CRUZ 

MIRANDA, WILSON RODRIGUES CAVALCANTE, MARIA RODRIGUES 

CAVALCANTE, JULIETA DA SILVA PINTO, CELCINA ROSA DA SILVA, 

HELENA DIAS DUTRA, JADIR SANTOS ARINOS, BIRAMAR DIAS 

BARBOSA, JOAO ANTONIO CANNAS VENTURA FILHO, JOAO RIBEIRO 

DOS SANTOS RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos... Trata-se de analisar 

embargos declaratórios opostos pela autora, ao argumento de a r. decisão 

existe contradição quanto em relação ao litisconsórcio ativo. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada (art. 1.022 do 

CPC). Também são admitidos para correção de eventual erro material, 

conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Em que pese os 

argumentos da autora, além de entender inexistir contradição, os 

fundamentos que me levaram a não acolher a pretensão inaugural foi o 

fato de apesar de serem todas as casas no mesmo condomínio, entendo 

que o dano, é diferente para cada um deles, devendo ser ações 

autônomas (CPC, art. 113 I), inclusive para facilitar na hora de julgar. 

Ainda, por se discutir negligência na fiscalização das construções, 

desrespeito às normas técnicas, será necessário a realização de eventual 

perícia nos imóveis, o que ficará prejudicada quando da não separação 

das ações, vez que cada imóvel terá sua peculiaridade. Diante disso, 

REJEITO os Embargos Declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004944-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO JOSE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004944-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAVIO OLIVEIRA BATISTA RÉU: BELMIRO JOSE DE SOUZA 

Vistos... Nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar no presente feito por motivo de foro íntimo. Remetam-se os autos à 

minha substituta legal, com as homenagens de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006507-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL KEMPES CAVALCANTI DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIVINO MARINHO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006507-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ISRAEL 

KEMPES CAVALCANTI DOS SANTOS, DIVINO MARINHO DE ARAUJO 

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 conter pedido de Tutela Cautelar 

em Caráter Antecedente para determinar a apresentação das filmagens 

requeridas pelo autor, recebe-o na forma do art. 305, 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. Nos termos do artigo citado, visa-se à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se visa a assegurar e o 

perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, o 

primeiro requisito ressai dos documentos apresentados na inicial, onde 

verifico que o autor adquiriu mediante contrato de compra e venda, duas 

áreas localizadas denominado ENGORDADOR, na cidade de Várzea 

Grande/MT, conforme contrato juntado à Id. nº 14390028 - Pág. 1 e 

14390028 - Pág. 3. Como forma de parte do pagamento pela compra dos 

imóveis, foram dados dois veículos, conforme indicado na cláusula 

Segunda de ambos os contratos. Alega ainda o autor que, depois de 

efetuar a limpeza da área adquirida, foi surpreendido por Oficiais de 

Justiça em cumprimento de uma decisão autorizando a reintegração de 

posse na área que ele havia comprado, tomando conhecimento de fora 

vítima de suposta fraude. Logo, verifico estar presentes os requisitos para 

a concessão da busca e apreensão tutela antecedente. A partir dessa 

documentação, entendo estar demonstrado o primeiro requisito 

autorizador da medida cautelar para busca e apreensão dos veículos 

dados como pagamento. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vejo estar demostrado, vez que, podendo causar prejuízos ao 

autor. DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, CONCEDO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para proceder 

a busca e apreensão em favor da parte autora referente aos veículos; • 

Veículo Mitsubishi Outlander 2.0, chassi JMYXTCW4WCU001068, 

RENAVAM 00341229482, placa ISE 3827, cor branca, ano 2011/2012. • 

Veículo Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, RENAVAM 

0934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008. Expeça-se o 

respectivo mandado. Cite-se réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo 

contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos 

pelo réu como ocorridos, ocasião em que o feito julgado em de 5 (cinco) 

dias. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado 

pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Apresentado 

o pedido principal, voltem-me conclusos para análise do art. 308, § 3º do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001968-69.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: KEDINA MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por KEDINA 

MARIA DE ALMEIDA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, 

requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no 

montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 5577041 - 

Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

7271584, alegando, em preliminar, carência de ação pela ausência de 

pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Audiência de conciliação outrora realizada foi infrutífera, 

conforma termo juntado à Id. nº 7306876. Saneado o feito e a fim de 

quantificar a lesão sofrida pelo autor nomeei perito médico para que 

realizasse a perícia médica, oportunidade onde juntou o laudo à Id. nº 

13011472. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74, e 

que o laudo pericial não está claro quanto a quantificação indicada 

referente à lesão sofrida pela parte autora, requerendo ainda, 

complementação do laudo (Id. nº 15215656). Da análise do feito, entendo 

por devida a indenização à parte autora. Conforme documento acostado 

na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 5577046), restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico, conforme indicado à Id. nº 

13011472 - Pág. 3, senão vejamos; “a) Queira o Sr. Perito informar se o 

autor é portador de sequelas oriundas exclusivamente do acidente de 

trânsito ocorrido em 06.08.2016; R: As sequelas das lesões ocorridas, 

fratura de mão, são compatíveis com as ocasionadas descritas no 

acidente ocorrido na data descrita.” Informa ainda o Sr. Perito que; “A 

análise dos autos e exames clínicos realizados permite considerar o nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A incapacidade é 

assim distribuída: · mão esquerda (70%) – lesão leve 25%.” Logo, fica 

estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada 

pelo autor, não havendo que se falar em eventual complementação do 

laudo pericial. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua 

graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do 

indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, 

cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a 

utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a 

expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos 

de indenização por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do 

quantum indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que 

hipóteses o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, 

deve corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe 

a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
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deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 13011472) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade leve (25%) no pé 

direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta mão esquerda: 70% C) Percentual do redutor apurado pelo 

perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 

25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,50. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme indicado 

no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003423-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ISMAEL BARROS SOARES OAB - 799.673.961-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003423-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 13327108 - Pág. 3 e documentos. Encaminhados os 

autos à Central de Conciliação, a audiência de conciliação restou 

infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4340433 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida a avaliação médica, conforme 

laudo Pericial juntado à Id. nº 4340432 - Pág. 1-2. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 4178767, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela ausência de pedido administrativo, ausência do laudo do IML. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não 

se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da 

vítima, que pode ser comprovada mediante outros documentos firmados 

por profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia 

provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 3213780 - Pág. 1-2), restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 
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indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 4340432) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade parcial (50%) no ombro direito (25%) e 

incapacidade parcial (10%) em estrutura torácica (100%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com 

debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, 

contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que 

o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum 

dos membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta ombro direito: 25% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.687,50. Lesão II; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Lesão torácica: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.350,00. Totalizando o montante de R$: 3.037,50 Com isso, faz jus o autor 

ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme 

indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da 

Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. 

Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua 

incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a 

matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/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))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001879-46.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 5560286 - Pág. 1 e documentos. Realizada audiência 

de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência 

juntado à Id. nº 8068446 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 7346092, alegando, em preliminar, carência de ação pela 

ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 8242204. 

Saneado o feito e a fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, 

nomeei perito médico para que realizasse a perícia médica, juntando o 

respectivo laudo à Id. nº 12931860. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo 

com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, 

basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

5560292 - Pág. 1-3), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta 

que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 
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Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 12931860) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) no membro 

superior esquerdo (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MSE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005048-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILEI RAMOS PACO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005048-41.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: 

CLAUDILEI RAMOS PACO Vistos... Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE proposta por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTA 

LTDA em desfavor de CLAUDILEI RAMOS PACO. Em face do que consta 

na (Id. nº. 12774053) em as partes comunicam a realização de acordo 

pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002732-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBEN TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO(A))

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO OAB - MS0014475A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1002732-89.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 39.377,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: OSNIR LOPES Endereço: RUA JUÍNA, (LOT JD 

ELDORADO)Rua 178, quadra 142 lote 09, SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-810 POLO PASSIVO: Nome: TRANSBEN 

TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA ERVINO NIEBHUR, 301, NOVA 
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BRASÍLIA, BRUSQUE - SC - CEP: 88352-550 Nome: GENERALI BRASIL 

SEGUROS S A Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, - DE 128 A 144 - LADO 

PAR, 4 ao 10 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-002 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO apresentar o 

recolhimento das diligencias referentes à intimação da parte autora para 

presar depoimento pessoal, no prazo de cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 29 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55455 Nr: 1531-36.2003.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELILDA ELIZA URIO, GRACELINO RAGNINI (ESPOLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS, 

DARCY JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834, JUCELIANA MARTINS - OAB:6947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:MT-3722, LUCIMAR A KARASIAKI - OAB:6448, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Intimação ao requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315864 Nr: 12220-90.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RAFAEL JAHN, 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, GENERALI DO BRASIL 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:OAB/MT14.280/B, EDUARDO CHALFIN - OAB:20.332-A OAB-MT, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:3703, SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:6356

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO DE ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002714-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VICTOR RODRIGO DE ELIAS RÉU: MURILLO LOBO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Vistos. Compulsando os autos verifico 

que, foi determinada a emenda à inicial para que o autor juntasse aos 

autos cópia da exordial e dos documentos pertinentes (id. Por sua vez, o 

requerente juntou repetidas vezes a mesma petição e documentos, 

conforme consta da petição de id. 13186970, fato que gerou grande 

volume de páginas do presente feito, aproximadamente 7.730 páginas, 

fato que dificulta sobremaneira a análise da exordial e documentos que a 

instruem. De tal modo, considerando a repetição de documentos, a petição 

de id. 13186970 e que o autor juntou cópia integral do processo no dia 10 

de maio de 20198, deverão ser excluídos do sistema, todos os 

documentos protocolados no dia 9/5/2018, evitando-se assim tumulto 

processual. Demais disso, denota-se que a ação em comento tramitou na 

Justiça do Trabalho, onde foi recebida e designada audiência de 

conciliação (id. 13149341 - Pág. 30), o requerido apresentou defesa (id. 

13149341 - Pág. 40/ 13149343 - Pág. 24), e não obtendo êxito na 

realização de acordo (id. 13149367 - Pág. 62), realizou a audiência de 

instrução e julgamento (id. 13149379 - Pág. 44/46). Ocorre que, antes de 

proferir a sentença aquele juízo acolheu a preliminar suscitada pela 

reclamada e declinou da competência (id. 13149379 - Pág. 57/58). 

Ademais, constata-se que, na exordial, o requerente pleiteou a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 13149341 - Pág. 25), o que não foi 

analisado pelo juízo trabalhista (id. 13149341 - Pág. 27) No caso, o autor 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, todavia é advogado, evidenciando 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º, do CPC). Desse modo, deverá demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Ante o exposto, determino: 1) Determino a exclusão 

dos documentos e peças protocoladas no dia 9/5/2018, evitando-se assim 

tumulto processual. 2) Proceda a habilitação da parte requerida e do seu 

patrono nos presentes autos, conforme procuração constante no id. 

13149343 - Pág. 25). 3) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme 

for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c 

art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 4) Intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 28 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010446-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010446-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDO DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA RÉU: INSS 

Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de 
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competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 28 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007378-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLANE KEDMA GONCALVES ANTUNES (AUTOR(A))

ROGERIO QUEIROZ ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MEDEIROS DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007378-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROGERIO QUEIROZ ANTUNES, EDYLANE KEDMA 

GONCALVES ANTUNES RÉU: ELZA MEDEIROS DA CRUZ Visto. Trata-se 

de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por ROGERIO QUEIROZ ANTUNES e EDYLAINE KEDMA GONÇALVES 

ANTUNES em desfavor de ELZA MEDEIROS DA CRUZ e VERA LUZIA DE 

MENDONÇA. Na decisão constante no id. n. 14973398, foi determinada a 

emenda à inicial, para que os autores comprovem a propriedade sobre o 

bem, juntando cópia da matrícula do imóvel com registro de propriedade em 

seu nome, ou adequar a exordial a ação cabível. A parte autor peticionou 

requerendo, apenas, a juntada da escritura pública de compra e venda em 

nome dos autores para comprovar o domínio (15705053). E os autos 

vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos 

autos, verifico que o autor, devidamente intimado na pessoa do seu 

procurador, para que apresentasse emenda comprovando a propriedade 

sobre o bem, peticionou requerendo a juntada, apena,s da escritura 

pública de compra e venda do imóvel em litígio. Ocorre que, como 

mencionado na decisão que determinou a emenda à inicial, a ação de 

imissão na posse funda-se no direito de propriedade o que se comprova 

com a transcrição na matrícula do imóvel. Assim, conquanto a escritura 

pública de compra e venda juntada pela parte autora comprove a 

aquisição do bem, a transferência do domínio somente ocorre após o 

registro do contrato no registro imobiliário, tendo em vista os arts. 1.245, 

caput, e § 1º, do CC e 168, II, e da Lei nº 6.015/73, de modo que não há 

como permitir a imissão sem registro da escritura às margens da matrícula. 

Dessa forma, há óbice formal ao deferimento do pedido de imissão na 

posse, pois não observado o disposto no art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 

70/66. Neste sentido, é a Jurisprudência: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA 

DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE. 1. A ausência de decisão 

acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o 

conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser 

comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 

situações fáticas idênticas. 3. A pretensão de quem objetiva a imissão na 

posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele 

que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente. 4. 

Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre 

com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - 

perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que 

o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem. 5. 

Recurso especial não provido. (REsp 1.238.502/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Terceira Turma,DJe 13/06/2013) (destaquei) “Ação de Imissão 

de Posse – Indeferimento da inicial – Carta de arrematação não registrada 

que não transfere a propriedade – Corréu que não pode ser considerado 

condômino Preenchimento das condições da ação – Recurso provido.” 

(TJ-SP - APL: 10125129420158260576 SP 1012512-94.2015.8.26.0576, 

Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 02/03/2016, 7ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2016) No caso, reitera-se 

que os autores juntaram apenas a Escritura Pública de compra e venda do 

imóvel em litígio, deixando de comprovar a sua efetiva transcrição na 

matrícula do respectivo imóvel, fato que impede a transmissão da 

propriedade. Logo, impõe-se a extinção da ação de imissão na posse sem 

apreciação do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, deixo de condenar ao pagamento de 

honorários sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório. 

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

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

todas as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 29 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003069-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISMAR JOSE SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão retro (SERASAJUD), devendo, para 

tanto, primeiramente informar o valor total do débito (principal + honorários) 

e, em seguida, individualizar o valor total relativo ao débito principal, bem 

como do valor total devido a título de honorários advocatícios. Julio Alfredo 

Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007795-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAIAO MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010547-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010547-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON SANTOS SILVA RÉU: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Compulsando os 
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autos, verifico que a parte autora postula pela citação editalícia da parte 

requerida, contudo informa também que a empresa requerida se encontra 

com o CNPJ baixado junto à Receita Federal sob o motivo de extinção por 

encerramento de liquidação voluntária. Pois bem, constato que a parte 

autora juntou aos autos, o comprovante de inscrição e de situação 

cadastral da empresa requerida Michel Serviços LTDA, emitido pela 

Receita Federal do Brasil, cujo teor informa sua situação cadastral como 

baixada. Cumpre esclarecer que a pessoa jurídica extinta, perde a sua 

capacidade processual, ante a ausência de personalidade jurídica, não 

podendo demandar em nome próprio, restando prejudicado sua citação 

por edital, bem como sua legitimidade para compor o polo passivo da 

presente ação. Assim sendo, determino venha à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo passivo da demanda, 

promovendo a substituição processual para que figurem no polo passivo 

os ex-sócios da empresa requerida extinta, atentando-se a necessidade 

de juntar aos autos os atos constitutivos da mesma, a fim de comprovar 

seu quadro societário, sanando o vício, sob pena de extinção (art. 76, § 1º 

do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010553-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010553-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARTA RIBEIRO RÉU: TNL PCS S/A Vistos, etc. Da análise da exordial, 

constato que a parte autora formulou no pedido final (alínea “E”) para que 

a ré retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo, 

descrever nos autos sob qual tutela provisória pretende embasar sua 

pretensão. Destarte, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar e fundamentar juridicamente qual tutela pretende 

obter, sob pena de indeferimento. Outrossim, verifico que os documentos 

anexados no Id. 16757638 – págs. 02/03 encontram-se total ou 

parcialmente ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do 

art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim 

dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos 

digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos 

do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, 

pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma 

força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 

fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o 

documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar 

pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos os referidos documentos legíveis, atentando-se quanto à 

necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil leitura, com 

boa qualidade de visualização, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010537-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMTUR TRANSPORTADORA TURISMO E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(RÉU)

MAURO CESAR DA SILVA (RÉU)

LIDIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010537-25.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIA PEREIRA BORGES RÉU: MAURO CESAR DA SILVA, LIDIA ROSA DE 

OLIVEIRA SILVA, GMTUR TRANSPORTADORA TURISMO E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005095-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (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: 1006726-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO(A))

 

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: 1007797-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY KELLY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 16766196.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009345-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA BENDER LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO BENDER (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010037-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

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 

16778648, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75519 Nr: 7940-91.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DAWIDSON JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, Marcel Luersen - OAB:14419, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 3208-43.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, Renato 

Castrillon Lopez Neto - OAB:20913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031

 Trata-se de autos retirados em 23/11/2018, na modalidade de “carga 

rápida” - para mera obtenção de cópias.

Considerando que não houve a restituição dos mesmos até a presente 

data, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). 

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO a devolvê-los imediatamente, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 3264-03.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.
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Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344191 Nr: 11228-95.2014.811.0002

 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: A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP - HITS PANTANAL 

HOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO 

VÁRZEA-GRANDENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:MT 17.627, KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIEVIRA - OAB:19.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 344191

Vistos, etc.

A parte autora intimada para recolher custas da missiva, manifestou às 

fls. 220 alegando de que o requerido alterou novamente os representantes 

legais da sua diretoria, pugnando assim pela dilação do prazo a fim de 

obter maiores informações sobre a atual gestão, inclusive endereço para 

citação.

Pois bem, defiro o pugnando pelo autor e lhe concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para que indique o atual endereço da parte requerida. Por 

consequência, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 57789 Nr: 3668-88.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - 

OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 Autos n. 57789

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Julierme Romero em 

desfavor de Jfideis Industria Comércio e Transportes Ltda. e Sedavinil 

Industria e Comércio de Tintas Ltda., todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 435/437 as partes informaram que celebraram acordo, requerendo 

a sua homologação, com a consequente extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

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.

Outrossim, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que o valor penhorado nos autos servirá para dar 

cumprimento do acordo encetado entre as partes.

 Assim, HOMOLOGO o acordo formulado às fls. 435/437 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, nos termos do art. 924, inciso 

II, e art. 925, ambos do CPC. Custas e honorários advocatícios da forma 

como pactuado.

 Expeça-se alvará judicial em favor do exequente no valor exato de R$ 

1.500,00, devendo o saldo remanescente ser destinado à executada, 

conforme pugnado no item II e III de fl. 437.

Trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 4514-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB/MT 9106, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 Autos n. 58693

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Julierme Romero em 

desfavor de Jfideis Industria Comércio e Transportes Ltda. e Sedavinil 

Industria e Comércio de Tintas Ltda., todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 440/442 as partes informaram que celebraram acordo, requerendo 

a sua homologação, com a consequente extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

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.

Outrossim, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que o valor penhorado nos autos servirá para dar 

cumprimento do acordo encetado entre as partes.

 Assim, HOMOLOGO o acordo formulado às fls. 440/442 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, nos termos do art. 924, inciso 

II, e art. 925, ambos do CPC. Custas e honorários advocatícios da forma 

como pactuado.

 Expeça-se alvará judicial em favor do exequente do valor penhorado nos 

autos, conforme postulado no item II de fls. 441/442.

Trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207721 Nr: 3573-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA SUZANA WEYL PEREIRA, ZOZIMA 

SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822

 Dessa forma, verifico que inexiste nos autos qualquer informação de que 

a executada Claudia Suzana Weyl Pereira esteja se ocultando do oficial de 

justiça com o intuito de frustrar o cumprimento do mandado, razão pela 

qual indefiro o pedido de intimação por hora certa requerido pela 

exequente.No entanto, determino que seja expedido novo mandado de 

intimação para ser cumprido nono endereço informado às fls. 258/259, 
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salientando, desde já, ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita de 

ocultação da executada Claudia Suzana Weyl Pereira deverá adotar as 

providências necessárias para o cumprimento do art. 252 do CPC, bem 

como ressalto que o referido mandado deverá ser cumprido após às 20:00 

horas, com os benefícios do art. 212, do CPC. ...Desta forma, indefiro o 

pedido de penhora de 30% do salário da segunda executada para o 

pagamento do valor exequendo.Outrossim, analisando os autos, em 

especial os documentos encartados às fls. 242/247, observo que a conta 

que a executada Zozina Santos Cruz mantém perante o Banco do Itaú 

S.A. é destinada ao recebimento dos seus proventos em virtude de sua 

pensão morte.Desse modo, em respeito à impenhorabilidade prevista o 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme acima já 

mencionado, o levantamento da penhora efetivada sobre os valores 

correspondentes a pensão da segunda executada, constantes na sua 

conta corrente (R$ 642,93 – fl. 228), é medida que se impõe.Dessa forma, 

defiro o pedido de fl. 239 e desconstituo a penhora realizada nos autos 

(fls. 228/229) no valor de R$ 642,93, bem como determino o levantamento 

da referida quantia, mediante ALVARÁ, diante da sua impenhorabilidade 

em favor da executada Zozina Santos Cruz.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010532-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DE SOUZA VELOSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010532-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA RÉU: NATANAEL DE SOUZA VELOSO 

Vistos. Espólio de Ozeias de Souza Veloso representado por Aline 

Carbonaro de Oliveira ajuizou a presente “reivindicatória c/c indenização 

por perdas e danos e declaratória de inexistência de direito à indenização 

por benfeitorias e acessões” em desfavor de Natanael de Souza Veloso, 

aduzindo, em síntese, que foi nomeada como inventariante do Sr. Ozeias, 

que veio a falecer no dia 30/05/2013. Salienta que o de cujus possuía um 

veículo motocicleta marca e modelo HONDA/CB 600F HORNET, ano 2013, 

placa OBO0586, cor preta, gasolina, a qual foi adquirida através do 

consórcio nacional Honda Ltda., tendo como proprietário anterior a Moto 

Raça Ltda. Alega ainda que em decorrência do falecimento do seu 

cônjuge, a inventariante deixou o veículo na responsabilidade da Moto 

Raça Ltda., todavia, tomou conhecimento de que o requerido, havia 

procedido com a retirada da motocicleta, sem dar conhecimento a 

inventariante. Nesse passo, aduz ter solicitado a entrega do veículo, tendo 

o requerido recusado a devolver, bem como não indicou onde o veículo 

estaria. Deste modo, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que o 

requerido entregue o veículo, bem como a documentação pertencente a 

esta, sob pena de multa. É necessário. Decido. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Pois bem. Trata-se de tutela de urgência 

antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do 

CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela 

na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão 

deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que 

o pedido de entrega/devolução do veículo, refere-se à pretensão final da 

demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Sobre 

o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus 

efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não 

comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade 

material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, 

tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria 

em reconhecer de forma sumária a responsabilidade do requerido sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a 

eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da 

medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma 

processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ademais, não há quaisquer dados 

que evidencie há quanto tempo o requerido supostamente se encontra na 

posse física do veículo sub judice, ou ainda se efetivamente detém a 

referida posse, sendo certo que os documentos colacionados não são 

capazes de salvaguardar a pretensão da parte autora. Nessa toada, em 

que pese à aduzida titularidade do domínio do veículo e privação da posse, 

não restou demonstrado com clareza a que título se dá a posse do 

requerido sobre o veículo, há quanto tempo, e sequer se tal é exercida 

pelo requerido. Nesse contexto, tenho que a medida mais ajustada aos 

autos é a triangulação da relação processual, sobretudo porque a citação 

é uma dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em 

posse de má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios 

de sua posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito 

alegado pelos proprietários. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. No impulso, 

em que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/01/2019, às 16 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. 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. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000263-36.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Jomerson Pereira de 

Macedo propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

alegando que em 01/09/2016 foi vítima de acidente de trânsito, que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

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. A requerida apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a necessidade de requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ausência de 

interesse de agir pela falta de pedido administrativo prévio e sucumbência 

autoral (Id. 5511428). No mérito aduz 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 honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Impugnação à 

contestação no Id. 6113200. Intimada as partes a fim de especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, apenas a parte requerida se 

manifestou (Id. 6852336). Na decisão de Id. 8789318, as preliminares 

arguidas em contestação foram afastadas, fixado os pontos 

controvertidos e determinado à produção de prova pericial. O laudo 

pericial foi juntado no Id. 10928439, contudo foi determinado que o perito 

esclarecesse as informações contidas no laudo, uma vez que este não 

restou claro se a parte autora compareceu na data designada da perícia, 

bem como não respondeu os pontos controvertidos fixados por este juízo 

(Id. 11481144). Em seguida, em atendimento a decisão, foi juntada a 

avaliação médica (Id. 15469553), sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos Ids. 15793214 e 15883177. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Jomerson Pereira de 

Macedo em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. 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 ao segmento lombar da coluna vertebral, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 25%, conforme se observa o laudo pericial 

acostado no Id. 15469553, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial (Id. 

4625507). Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado 

o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão 

permanente de sua coluna cervical. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 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 pelo 

laudo pericial constante nos autos em razão do acidente de trânsito citado 

na inicial. 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 do segmento lombar da coluna cervical em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorrem lesões de órgãos na coluna vertebral. Portanto, 

deve ser considerando o grau de debilidade apurado na avaliação médica, 

razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 25%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 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 

Jomerson Pereira de Macedo em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

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 01/09/2016 (Id. 

4625507), 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

4ª Vara Cível

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002969-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES OAB - MT3.599-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - 570.981.401-63 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002969-26.2016.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista o interesse de menor, dê vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 29 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010417-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010483-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MODELO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010410-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010464-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA MORAIS 03795393140 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 
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conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010421-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. DE OLIVEIRA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010423-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & BARTHOLDY LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010458-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & PEREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010459-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C E CAPPARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010462-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. GOMES VILIARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 
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exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010476-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRICA NISSEI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010478-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON FERREIRA LIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010481-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P E C CORTE E DOBRA DE METAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 05 dias, pagar a 

dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na CDA e honorários 

advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, sob pena de livre 

penhora. Não comprovado o pagamento ou não garantida a execução, 

proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente 

e/ou de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, 

registrando-a na serventia imobiliária, independentemente do pagamento 

de custas ou outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da 

penhora realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos. 

Havendo penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente. Deixo de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, 

tendo em vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, 

conforme se observa do corpo da peça primeira. Ficam deferidas ao 

Oficial de Justiça as prerrogativas do artigo 212, § 2º, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005057-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Indefiro o pedido formulado pela parte autora, vez que se tratando 

de execução de sentença cumpre a parte exequente instruir os autos com 

o demonstrativo do débito atualizado. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, proceder a juntada do cálculo referente a 

liquidação de sentença. Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, 

ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009847-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, Cumpra-se decisão retro, COM URGÊNCIA. Às providências.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98561 Nr: 7775-73.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTIVIR OSS, Cpf: 48576921049, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 
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consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 28 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010552-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SCARRANARO DE CANDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE APARECIDA SCARRANARO DE CANDIO OAB - 513.139.871-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso 

de tutela de urgência proposta por Ricardo Scarranaro de Candio, neste 

ato assistido por sua mãe Meire Aparecida Scarranaro de Candio em face 

do Estado de Mato Grosso, do Município de Várzea Grande e do MT 

Saúde, alegando, em resumo, que possui 35 anos de idade e encontra-se 

internado no Pronto-socorro de Várzea Grande desde o dia 223/11/2018, 

com quadro de hidrocefalia obstrutiva, com piora clinica taquicardia, 

taquipneia, febre e rnc, necessitando com urgência de transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É 

certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde 

(CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os documentos 

clínicos acostados, de fato a parte Requerente comprovou que necessita 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, 

conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizada a internação em UTI. Estão presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, 

em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que os Requeridos 

realizem a internação da parte Autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta 

e duas) horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). 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 (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, 

por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no 

e-mail apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010552-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SCARRANARO DE CANDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE APARECIDA SCARRANARO DE CANDIO OAB - 513.139.871-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso 

de tutela de urgência proposta por Ricardo Scarranaro de Candio, neste 

ato assistido por sua mãe Meire Aparecida Scarranaro de Candio em face 

do Estado de Mato Grosso, do Município de Várzea Grande e do MT 

Saúde, alegando, em resumo, que possui 35 anos de idade e encontra-se 

internado no Pronto-socorro de Várzea Grande desde o dia 223/11/2018, 

com quadro de hidrocefalia obstrutiva, com piora clinica taquicardia, 

taquipneia, febre e rnc, necessitando com urgência de transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É 

certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde 

(CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os documentos 

clínicos acostados, de fato a parte Requerente comprovou que necessita 

de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, 

conforme pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e 

urgência para que seja realizada a internação em UTI. Estão presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, 

em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que os Requeridos 

realizem a internação da parte Autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta 

e duas) horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). 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 (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, 

por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no 

e-mail apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010503-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LONGUINHO SEBASTIAO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência, proposta por Longuinho Sebastião Rosa em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em resumo, que possui 77, é portador de troponina cardíaca, 

sofrendo de constantes falta de ar, já tendo tido derrame pleural, 

requerendo com urgência a transferência do autor para uma Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI, e a realização do procedimento cirúrgico 

denominado de angioplastia usando-se stent farmacológico, com apoio 

nos documentos em anexo. Determinada a remessa para o NAT (Núcleo 

de Apoio Técnico), o mesmo emitiu parecer, informando que: “6. Quanto à 

urgência do procedimento: A doença arterial coronariana é patologia que 

requer tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências 

como a morte súbita. Portanto devem ser tratados como URGENTES. 

Atrasos podem levar a consequências como morte súbita.”. Feito este 

breve relato, decido. Conforme os documentos médicos acostado aos 

autos, o Autor apresenta relato de angina instável e insuficiência cardíaca, 
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avaliado por cardiologista e tendo realizado cateterismo cardíaco, com 

diagnóstico de coronariopatia obstrutiva multiarterial severa, necessitando 

urgentemente realizar procedimento de angioplastia, em razão de grande 

possibilidade de progressão da doença e morte. A preocupação com a 

celeridade dos processos tem sido uma constante, desde os mais remotos 

tempos. Não raramente a demora no curso do procedimento destinado à 

satisfação do direito violado acaba gerando injustiças. A antecipação de 

tutela, com requisitos próprios, constitui-se em uma das mais importantes 

inovações da reforma processual. É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). De 

acordo com os documentos juntados aos autos há fundado risco de morte 

do paciente; está demonstrada a necessidade da realização do 

procedimento de angioplastia com stent farmacológico. Verificada a 

verossimilhança das alegações da parte Autora. A demora poderá 

agravar o estado de saúde e o sofrimento do paciente, com notória 

possibilidade do evento morte (idade avançada). Ante o exposto, restando 

comprovado a probabilidade do direito e evidente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, defiro, em parte, a tutela de urgência 

para determinar que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 24h, 

contados da intimação dessa decisão, a transferência da parte autora 

para uma UTI, com a realização do procedimento de angioplastia com stent 

farmacológico conforme laudo médico, em rede pública ou particular de 

saúde credenciada ao SUS. Para cumprimento imediato da tutela de 

urgência deverá a decisão ser comunicada, além das vias ordinárias, a 

Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas 

Judiciais, no e-mail apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. 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, art. 139, V). Cite-se e 

Intime-se a parte Ré, para, que cumpra a decisão em até 24h, e, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Cópia dessa decisão serve de 

mandado de citação e intimação, podendo o Oficial de Justiça valer-se do 

disposto no artigo 212, §2º do NCPC. Determino o cumprimento do 

mandado pelo plantão em face da antecipação da tutela (Capítulo 3, Seção 

3.3.32.4 da CNGC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007999-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CICERO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo decorrido o prazo da parte Autora sem que apresentasse 

qualquer manifestação, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, inciso III, do CPC. Encontrando-se a parte Autora em lugar incerto e 

não sabido, autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010529-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à Autora. Anote-se. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de liminar ajuizada por Gilvania Bandeira da Silva em 

face de Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande - 

DAE. Pretende a Autora que a Ré restabeleça o fornecimento de água de 

sua residência, eis que a fatura do mês 09/2018, no valor R$ 26,45, foi 

paga em 01/10/2018. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova em seu 

favor, consoante disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Juntou com a inicial faturas que buscam comprovar o 

alegado. Isto posto. Passo a Decidir. Compulsando os autos, verifica-se 

estarem presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito é demonstrada por 

meio dos documentos juntados, principalmente da fatura de do mês 

09/2018, no valor R$ 26,45, com vencimento em 21/09/2018, paga em 

01/10/2018, que indica ausência de inadimplemento, e que a fatura objeto 

de questionamento se encontrava quitada há dias do corte do serviço. O 

perigo de dano se verifica pelo tipo de serviço público que é prestado pela 

Autarquia-Ré, essencial, indispensável para se possa ter um mínimo 

existencial e exercer com dignidade sua personalidade e cidadania, não 

devendo a Autora sofrer tal restrição enquanto se discute a licitude da 

dívida. Ademais, não se vê perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC), já que a medida antecipatória pleiteada 

não visa desconstituir a dívida ou causar prejuízos insuportáveis à Ré, 

mas tão somente sustar um dos efeitos da inadimplência de uma dívida 

não reconhecida pela Autora que pode ser posteriormente cobrada, caso 

não venha a ser julgada procedente a presente demanda. Assim sendo, 

defiro a medida liminar postulada para determinar à Autarquia-Ré que 

restabeleça o fornecimento de seus serviços no imóvel sob nº 18941, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação, enquanto tramitar 

este processo, referente à fatura já quitada do mês 09/2018, com 

vencimento dia 21/09/2018, no valor de R$ 26,45, sem prejuízo das demais 

cominações legais. Anoto que posso determinar medidas coercitivas, 

levando-se em conta o princípio da efetividade das decisões judiciais. 

Determino a inversão do ônus da prova, eis que o caso sub judice atine à 

relação de consumo, aplicando-se os institutos inerentes legislação 

consumerista. Intime-se a parte Ré dessa decisão. No mesmo ato, cite-se 

a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335, “caput” c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). 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, art.139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Servirá a presente como mandado para 

cumprimento da liminar, devendo ser cumprida pela própria parte Autora, 

juntando aos autos cópia do protocolo junto ao setor responsável no 

prazo de 48 horas. Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for 

o caso. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010529-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à Autora. Anote-se. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de liminar ajuizada por Gilvania Bandeira da Silva em 
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face de Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande - 

DAE. Pretende a Autora que a Ré restabeleça o fornecimento de água de 

sua residência, eis que a fatura do mês 09/2018, no valor R$ 26,45, foi 

paga em 01/10/2018. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova em seu 

favor, consoante disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Juntou com a inicial faturas que buscam comprovar o 

alegado. Isto posto. Passo a Decidir. Compulsando os autos, verifica-se 

estarem presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito é demonstrada por 

meio dos documentos juntados, principalmente da fatura de do mês 

09/2018, no valor R$ 26,45, com vencimento em 21/09/2018, paga em 

01/10/2018, que indica ausência de inadimplemento, e que a fatura objeto 

de questionamento se encontrava quitada há dias do corte do serviço. O 

perigo de dano se verifica pelo tipo de serviço público que é prestado pela 

Autarquia-Ré, essencial, indispensável para se possa ter um mínimo 

existencial e exercer com dignidade sua personalidade e cidadania, não 

devendo a Autora sofrer tal restrição enquanto se discute a licitude da 

dívida. Ademais, não se vê perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC), já que a medida antecipatória pleiteada 

não visa desconstituir a dívida ou causar prejuízos insuportáveis à Ré, 

mas tão somente sustar um dos efeitos da inadimplência de uma dívida 

não reconhecida pela Autora que pode ser posteriormente cobrada, caso 

não venha a ser julgada procedente a presente demanda. Assim sendo, 

defiro a medida liminar postulada para determinar à Autarquia-Ré que 

restabeleça o fornecimento de seus serviços no imóvel sob nº 18941, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação, enquanto tramitar 

este processo, referente à fatura já quitada do mês 09/2018, com 

vencimento dia 21/09/2018, no valor de R$ 26,45, sem prejuízo das demais 

cominações legais. Anoto que posso determinar medidas coercitivas, 

levando-se em conta o princípio da efetividade das decisões judiciais. 

Determino a inversão do ônus da prova, eis que o caso sub judice atine à 

relação de consumo, aplicando-se os institutos inerentes legislação 

consumerista. Intime-se a parte Ré dessa decisão. No mesmo ato, cite-se 

a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335, “caput” c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). 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, art.139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Servirá a presente como mandado para 

cumprimento da liminar, devendo ser cumprida pela própria parte Autora, 

juntando aos autos cópia do protocolo junto ao setor responsável no 

prazo de 48 horas. Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for 

o caso. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010541-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DOS SANTOS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça requerida. Trata-se de requerimento 

de antecipação da tutela visando à concessão liminar para que se efetue 

a progressão funcional/enquadramento no nível e classe de acordo com o 

tempo de serviço e qualificação (B-03), ou proceda a imediata análise do 

requerimento administrativo. Em análise preliminar, tratando-se de tutela de 

urgência o Juiz deverá aferir a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo para conceder ou não a liminar (artigo 300 do Código de 

Processo Civil). Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Autora, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei 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 Autora, já que caso a demanda venha 

ser improcedente, 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 Autora 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 

Autora alega que protocolou o requerimento administrativo em 25/01/2016 

e 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 Autora com a omissão estatal. Assim, defiro, em 

parte, a medida liminar pleiteada para determinar que a parte Ré responda 

definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da 

presente decisão. Intime-se o a parte Ré desta decisão. 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, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010514-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERICRIS DE ARRUDA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

proposta por RAFAEL ERICRIS DE ARRUDA PAIXÃO, neste ato assistida 

por Vanessa Regina em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, 

em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico com traumatismo 

cerebral grave, encontrando-se em estado vegetativo, acamado, com 

sequelas, com atrofia muscular em todos os membros, se alimentando 

através de sonda de gastrostomia, sem controle de suas funções 

básicas, necessitando de internação domiciliar home care. Com a inicial 

anexou documentos. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do 

caso. O parecer médico consignou em sua conclusão que: “1. Trata-se de 

paciente em condição clínica dependente (comprometimento 

neurológico/motor), acamado, sem necessidade de assistência ventilatória 

mecânica. 2. No caso em tela, há necessidade de assistência 

multidisciplinar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista), que pode 
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ser disponibilizado por Home Care de baixa complexidade, ou pelo 

programa de Saúde da Família, quando bem estabelecido na localidade de 

domicílio.”. É a síntese necessária. DECIDO. Indefiro a tutela antecipada. 

Verifico que se trata de pedido de internação domiciliar HOME-CARE e 

demais procedimentos necessários, quais, todavia, não consta nos autos 

qualquer relatório médico que aponte a existência de que se trata de uma 

urgência médica, logo, não há nos autos prova inequívoca suficiente à 

emprestar verossimilhança ao alegado pela parte autora na inicial. Assim, 

a parte autora não comprovou, ao menos em cognição sumária, que o 

caso seria suficientemente grave a ponto de justificar eventual 

desconsideração do procedimento administrativo, o que seria, inclusive, 

anti-isonômico. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 300 do CPC, a 

medida seria patentemente irreversível, o que vai de encontro ao § 3º de 

referido dispositivo. Neste sentido, inclusive: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

Ausente qualquer indício da urgência alegada no atestado médico 

constante dos autos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 

Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70057279366, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Delgado, Julgado em 27/02/2014). Cite-se a requerida para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do NCPC). 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 

(NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Comunique-se a 

Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas 

J u d i c i a i s  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o ,  n o  e - m a i l 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010514-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERICRIS DE ARRUDA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

proposta por RAFAEL ERICRIS DE ARRUDA PAIXÃO, neste ato assistida 

por Vanessa Regina em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, 

em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico com traumatismo 

cerebral grave, encontrando-se em estado vegetativo, acamado, com 

sequelas, com atrofia muscular em todos os membros, se alimentando 

através de sonda de gastrostomia, sem controle de suas funções 

básicas, necessitando de internação domiciliar home care. Com a inicial 

anexou documentos. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância do 

caso. O parecer médico consignou em sua conclusão que: “1. Trata-se de 

paciente em condição clínica dependente (comprometimento 

neurológico/motor), acamado, sem necessidade de assistência ventilatória 

mecânica. 2. No caso em tela, há necessidade de assistência 

multidisciplinar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista), que pode 

ser disponibilizado por Home Care de baixa complexidade, ou pelo 

programa de Saúde da Família, quando bem estabelecido na localidade de 

domicílio.”. É a síntese necessária. DECIDO. Indefiro a tutela antecipada. 

Verifico que se trata de pedido de internação domiciliar HOME-CARE e 

demais procedimentos necessários, quais, todavia, não consta nos autos 

qualquer relatório médico que aponte a existência de que se trata de uma 

urgência médica, logo, não há nos autos prova inequívoca suficiente à 

emprestar verossimilhança ao alegado pela parte autora na inicial. Assim, 

a parte autora não comprovou, ao menos em cognição sumária, que o 

caso seria suficientemente grave a ponto de justificar eventual 

desconsideração do procedimento administrativo, o que seria, inclusive, 

anti-isonômico. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 300 do CPC, a 

medida seria patentemente irreversível, o que vai de encontro ao § 3º de 

referido dispositivo. Neste sentido, inclusive: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 

Ausente qualquer indício da urgência alegada no atestado médico 

constante dos autos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 

Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70057279366, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Delgado, Julgado em 27/02/2014). Cite-se a requerida para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do NCPC). 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 

(NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Comunique-se a 

Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria de Demandas 

J u d i c i a i s  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o ,  n o  e - m a i l 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001634-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANTONIO DE SANTANA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Elder Antônio de Santana Rocha propôs “Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Materiais” em face do Município de Várzea Grande, 

onde alega que é servidor público municipal efetivo no cargo de agente de 

segurança e manutenção e que exerce função de vigilância da rede de 

ensino público municipal, porém não recebe adicional de periculosidade. 

Sustenta que está exposto permanentemente a roubo e outras espécies 

de violências físicas no exercício de sua função de segurança pessoal ou 

patrimonial. Finaliza requerendo, com apoio nos documentos anexos, que 

seja reconhecido o seu direito ao recebimento de adicional de 

periculosidade, com o pagamento dos valores retroativos. Devidamente 

citado, a parte Requerida sustentou que o exercício do cargo de técnico 

de suporte administrativo – perfil vigia, conforme definido pela Lei 

Complementar 3.797/2012, não se confunde com a atividade mencionada 

na Lei 7.102/1983, vez que exerce serviço de zeladoria, vigia de escola, 

na condição de atividade desarmada, não havendo em se falar em 

autorização das Polícias Militar e Federal. Assinala que o adicional de 

periculosidade está previsto no Estatuto do Servidor de forma genérica, 

sendo que para sua eficácia há necessidade de lei municipal. Ao final, 

requer a total improcedência do pedido autoral. Não houve réplica. É o 

relato do que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta 

julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria 

exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 
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o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). Cinge-se a presente controvérsia em verificar se o 

Requerente, servidor público do Município de Várzea Grande, faz jus ou 

não ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o seu salário-base, por exercer a função de agente de segurança e 

manutenção, que alega caracterizar-se como atividade perigosa. Pois 

bem. Sobre o tema, a Lei Municipal 1.164/1991 definiu o regime jurídico e 

dispôs sobre o estatuto dos servidores, além de instituir o adicional de 

periculosidade para os servidores públicos municipais, nos seguintes 

termos: "Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da 

legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento 

do cargo efetivo. § 1º Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional 

será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente. (...)." 

Da leitura do referido art. 77, verifica-se a exigência de regulamentação 

específica quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, 

tratando-se de uma norma de eficácia limitada. Aqui, tem-se a instituição 

do adicional, mas que prescinde de lei ou ato normativo integrativo. Em se 

tratando de servidor público, aprovado por concurso público, tem-se a 

adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as relações 

jurídicas entre a Administração e o servidor e, consequentemente, deve 

guardar relação de subordinação ao princípio da legalidade. Nos dizeres 

de José dos Santos Carvalho Filho: "Regime estatutário é o conjunto de 

regras que regulam a relação jurídica funcional entre o servidor público 

estatutário e o Estado. Esse conjunto normativo, como vimos acima, se 

encontra no estatuto funcional da pessoa federativa. As regras 

estatutárias básicas devem estar contidas em lei; há outras regras, 

todavia, mais de caráter organizacional, que podem estar previstas em 

atos administrativos, como decretos, portarias, circulares etc. As regras 

básicas, entretanto, devem ser de natureza legal. A lei estatutária, como 

não poderia deixar de ser, deve obedecer aos mandamentos 

constitucionais sobre servidores. Pode, inclusive, afirmar-se que, para o 

regime estatutário, há um regime constitucional superior, um regime legal 

contendo a disciplina básica sobre a matéria e um regime administrativo de 

caráter organizacional." Tal regulamentação, a meu sentir, é aquela 

decorrente de lei que deverá ser proposta pelo Poder Executivo e editada 

pelo Poder Legislativo local, já que aos servidores públicos não se aplica, 

em regra, a CLT, bem como se considerarmos a autonomia do ente 

federativo para legislar sobre seus servidores. Ad argumentadum, ainda 

que fosse considerada que a legislação específica é a decorrente da CLT, 

não haveria o direito ao recebimento das parcelas supostamente devidas 

entre a data da regulamentação da Lei 12.740, de 2012 - que deu redação 

ao art. 193, II, da CLT - , pela Portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho 

e a data da realização do laudo técnico de condições ambientais de 

trabalho (LCAT) realizado em favor do Município, já que a jurisprudência 

dominante do STJ foi firmada no sentido de que os adicionais de 

insalubridade e periculosidade são devidos apenas a partir do laudo 

pericial. Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor 

público de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência 

físicas nas atividades profissionais de segurança patrimonial por ele 

desempenhada e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins 

de enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Ademais, observa-se que as atividades 

desempenhadas pelo Requerente não possuem as mesmas 

características do vigilante, pois para o exercício de tal profissão é 

necessário o uso da arma de fogo, além do prévio registro no 

Departamento de Polícia Federal. É cediço que a atividade laboral de vigia é 

menos abrangente do que a de vigilante, porquanto não lhe é exigida a 

efetiva ação no combate ao crime, como acontece nos casos de vigilante, 

cujo mister se dá em virtude da estreita observância das disposições 

contidas na Lei 7.102/83. Ademais, registre-se que os vigilantes, cujas 

atribuições encontram amparo na Lei 7.102/83, são aqueles 

especificamente treinados para exercer serviço de segurança em 

estabelecimentos financeiros ou de guarda de valores, bem como a 

segurança de pessoas físicas. Dedicam-se a proteger e resguardar a vida 

e o patrimônio das pessoas, com exigência de porte de arma e aprovação 

em curso de formação. Já o trabalho de vigia, menos abrangente, cinge-se 

à vistoria patrimonial, sem que se exijam atividades mais complexas. 

Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus probante, a 

improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade é 

medida que se impõe. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC. No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

fica suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 

3º do mesmo diploma. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado 

e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004363-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Elsio José Schorr propôs “Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança” em 

face do Município de Várzea Grande, onde alega que é servidor público 

municipal efetivo no cargo de agente de segurança e manutenção e que 

exerce função de vigilância da rede de ensino público municipal, porém 

não recebe adicional de periculosidade. Sustenta que está exposto 

permanentemente a roubo e outras espécies de violências físicas no 

exercício de sua função de segurança pessoal ou patrimonial. Finaliza 

requerendo, com apoio nos documentos anexos, que seja reconhecido o 

seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade, com o 

pagamento dos valores retroativos totalizando R$ 23.883,25. Devidamente 

citado, a parte Requerida sustentou que o exercício do cargo de técnico 

de suporte administrativo – perfil vigia, conforme definido pela Lei 

Complementar 3.797/2012, não se confunde com a atividade mencionada 

na Lei 7.102/1983, vez que exerce serviço de zeladoria, vigia de escola, 

na condição de atividade desarmada, não havendo em se falar em 

autorização das Polícias Militar e Federal. Assinala que o adicional de 

periculosidade está previsto no Estatuto do Servidor de forma genérica, 

sendo que para sua eficácia há necessidade de lei municipal. Ao final, 

requer a total improcedência do pedido autoral. Houve réplica, ratificando 

os termos da inicial. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 

processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 

audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). Cinge-se a presente controvérsia em verificar se o 

Requerente, servidor público do Município de Várzea Grande, faz jus ou 

não ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o seu salário-base, por exercer a função de agente de segurança e 

manutenção, que alega caracterizar-se como atividade perigosa. Pois 

bem. Sobre o tema, a Lei Municipal 1.164/1991 definiu o regime jurídico e 

dispôs sobre o estatuto dos servidores, além de instituir o adicional de 

periculosidade para os servidores públicos municipais, nos seguintes 

termos: "Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da 

legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento 

do cargo efetivo. § 1º Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional 

será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente. (...)." 

Da leitura do referido art. 77, verifica-se a exigência de regulamentação 

específica quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, 

tratando-se de uma norma de eficácia limitada. Aqui, tem-se a instituição 

do adicional, mas que prescinde de lei ou ato normativo integrativo. Em se 

tratando de servidor público, aprovado por concurso público, tem-se a 

adoção do regime jurídico estatutário, que regulamentará as relações 

jurídicas entre a Administração e o servidor e, consequentemente, deve 

guardar relação de subordinação ao princípio da legalidade. Nos dizeres 
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de José dos Santos Carvalho Filho: "Regime estatutário é o conjunto de 

regras que regulam a relação jurídica funcional entre o servidor público 

estatutário e o Estado. Esse conjunto normativo, como vimos acima, se 

encontra no estatuto funcional da pessoa federativa. As regras 

estatutárias básicas devem estar contidas em lei; há outras regras, 

todavia, mais de caráter organizacional, que podem estar previstas em 

atos administrativos, como decretos, portarias, circulares etc. As regras 

básicas, entretanto, devem ser de natureza legal. A lei estatutária, como 

não poderia deixar de ser, deve obedecer aos mandamentos 

constitucionais sobre servidores. Pode, inclusive, afirmar-se que, para o 

regime estatutário, há um regime constitucional superior, um regime legal 

contendo a disciplina básica sobre a matéria e um regime administrativo de 

caráter organizacional." Tal regulamentação, a meu sentir, é aquela 

decorrente de lei que deverá ser proposta pelo Poder Executivo e editada 

pelo Poder Legislativo local, já que aos servidores públicos não se aplica, 

em regra, a CLT, bem como se considerarmos a autonomia do ente 

federativo para legislar sobre seus servidores. Ad argumentadum, ainda 

que fosse considerada que a legislação específica é a decorrente da CLT, 

não haveria o direito ao recebimento das parcelas supostamente devidas 

entre a data da regulamentação da Lei 12.740, de 2012 - que deu redação 

ao art. 193, II, da CLT - , pela Portaria 1885/2013 do Ministério do Trabalho 

e a data da realização do laudo técnico de condições ambientais de 

trabalho (LCAT) realizado em favor do Município, já que a jurisprudência 

dominante do STJ foi firmada no sentido de que os adicionais de 

insalubridade e periculosidade são devidos apenas a partir do laudo 

pericial. Noutro giro, constato que a atividade desempenhada pelo servidor 

público de vigia não o expõe a riscos ou outras espécies de violência 

físicas nas atividades profissionais de segurança patrimonial por ele 

desempenhada e, portanto, não pode ser considerada perigosa para fins 

de enquadramento na Norma Regulamentadora 16, Anexo 3, do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Ademais, observa-se que as atividades 

desempenhadas pelo Requerente não possui as mesmas características 

do vigilante, pois para o exercício de tal profissão é necessário o uso da 

arma de fogo, além do prévio registro no Departamento de Polícia Federal. 

É cediço que a atividade laboral de vigia é menos abrangente do que a de 

vigilante, porquanto não lhe é exigida a efetiva ação no combate ao crime, 

como acontece nos casos de vigilante, cujo mister se dá em virtude da 

estreita observância das disposições contidas na Lei 7.102/83. Ademais, 

registre-se que os vigilantes, cujas atribuições encontram amparo na Lei 

7.102/83, são aqueles especificamente treinados para exercer serviço de 

segurança em estabelecimentos financeiros ou de guarda de valores, bem 

como a segurança de pessoas físicas. Dedicam-se a proteger e 

resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, com exigência de porte de 

arma e aprovação em curso de formação. Já o trabalho de vigia, menos 

abrangente, cinge-se à vistoria patrimonial, sem que se exijam atividades 

mais complexas. Assim, não havendo o servidor se desincumbido do ônus 

probante, a improcedência do pedido de concessão do adicional de 

periculosidade é medida que se impõe. Posto isto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC. No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

fica suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 

3º do mesmo diploma. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado 

e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001041-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus (classe C, 

nível 10), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas 

decorrentes da promoção vindicada, com fundamento na Lei 

Complementar 3.453/2010, com apoio nos documentos anexos. Notificada, 

a autoridade apontada como coatora deixou decorrer o prazo sem 

apresentar informações. O Representante do Ministério Público, por meio 

do parecer, manifestou pela concessão parcial da ordem. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem por escopo a efetivação 

da denominada progressão horizontal e vertical em favor do (a) servidor 

(a), conferindo-se, consequentemente, as repercussões pecuniárias daí 

decorrentes. Conforme requerimento da parte autora, faz-se necessário 

observar a leitura dos seguintes dispositivos legais, do art. 9º, da Lei 

Complementar nº 3.453/2010 alterada pela Lei nº 3.933/2013 (art. 1º): LEI 

COMPLEMENTAR Nº 3.453/2010 “Art. 9º – Para fins de aplicação do inciso 

I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser 

observados os seguintes critérios: I – Classe A – Segundo grau completo; 

II – Classe B – Cursos de capacitação correlata com a área de atuação, 

com carga horária cuja a somatória não seja inferior a 200 (duzentas) 

horas/aula, devidamente certificada, devendo cada curso ter a duração 

mínima de 20 (vinte) horas/aula. III – Classe C – Curso superior completo 

correlato com a área de atuação.” LEI COMPLEMENTAR Nº 3.933/2013 

“Art. 1º. Fica alterado o inciso III do artigo 9º da Lei Complementar nº 

3.453/2010, alterado pela Lei Complementar nº 3.757/2012, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: Art. 9º. (…) I - (…) II - (…) III – Classe C: 

ensino superior completo e, no mínimo, 200 horas de cursos correlatados 

com a área de atuação.” No presente caso, o servidor tomou posse 

efetivamente mediante concurso público municipal em 30 de agosto de 

1.994, como Fiscal, nível médio com carga horária de 40 horas semanais, 

informando que atualmente encontra-se enquadrado na Classe B, Nível 10, 

e na data do ajuizamento do presente “writ”, contava com pouco mais de 

24 anos de efetivo exercício profissional, requerendo o reenquadramento 

no Nível 10, Classe C. Como se vê, o próprio impetrante informa que já 

encontra-se enquadrado no Nível 10, portanto, a parte Impetrante faz jus à 

percepção da progressão funcional na Classe C, vez que trouxe aos 

autos documentos que comprovam que possui diploma em nível superior e 

200 horas/aula de cursos correlatos em sua área de autuação, em 

concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das 

parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem 

não é sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a 

outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de 

requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte 

interessada. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, na 

Classe C, do respectivo cargo. Como consequência, condeno o Município 

de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais 

decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros 

sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, 

sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, 

declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação 

de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. 

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ILMA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, onde a parte Autora narra a incapacidade laborativa. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. Apresentada réplica à 

contestação. Apresentado o laudo pericial, ambas as partes quedaram-se 

inertes. É o breve relato. Decido. A concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença exige a comprovação do preenchimento simultâneo de 

requisitos essenciais: prova da condição de segurado e sua manutenção 

à época do requerimento do benefício; carência de 12 (doze) 

contribuições mensais; demonstração de que a doença incapacitante não 

seja pré-existente à filiação do segurado no RGPS, exceto nos casos de 

progressão e agravamento; incapacidade laborativa temporária por 

período superior a 15 dias. Já para concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, os 03 (três) primeiros requisitos são os 

mesmos, mas a incapacidade deve ser total e permanente e insuscetível 

de reabilitação para atividade diversa que garanta a sobrevivência. E na 

hipótese de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece que o 

benefício 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. A qualidade de segurado encontra-se 

devidamente comprovada. O laudo médico pericial atesta que a parte 

Autora apresenta diagnóstico, de doença degenerativa em coluna lombar 

(CID – 10 M 51), diagnosticada em 29 de dezembro de 2014, e 

compensada clinicamente, com indicação de tratamento clínico desde 

então. Apresenta também histórico de trauma em tornozelo esquerdo 

(CID-10: M 19.1), porém sem prejuízo de sua funcionalidade articular. 

Ademais, o laudo pericial consta no quesito n° 6, que as lesões ou 

sequelas da enfermidade não impediam a parte Autora no desempenho de 

suas atividades tanto laborais quanto ao exercício de suas atividades 

diárias. Outrossim, a que se refere o quesito ‘’b’’, formulado por este juízo, 

a parte Autora não é incapaz de exercer atividade laboral. Somado a esse 

fato, tem-se que no quesito n° 22, formulado pela parte Ré, a parte Autora 

poderá exercer as atividades anteriormente já desempenhadas. Portanto, 

constata-se que tal patologia é passível de tratamento, podendo haver 

reabilitação da parte caso tenha um acompanhamento profissional, 

afastando por inteiro a possibilidade da concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto, é nítido que a parte 

requerente não apresenta sequelas que a tornem inapta para as 

atividades laborais de forma genérica. Devendo haver uma realocação 

das funções por ora desempenhadas. Portanto, postula-se que o 

benefício legalmente previsto para a situação descrita, então, é o 

auxílio-doença. Frise-se que a parte Autora nasceu em 23/09/1963 (55 

anos), não tendo, assim, idade avançada, o que poderia legitimar a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que a 

incapacidade parcial e permanente, pela probabilidade de ser reinserido no 

mercado de trabalho. Tratando-se de auxílio-doença, com base no 

princípio da razoabilidade e para se evitar pagamento de benefício por 

tempo indeterminado em virtude de decisão judicial, o que acarretaria 

prejuízo indevido ao erário e enriquecimento sem causa da parte Autora, 

bem como considerando as conclusões periciais, deverá o INSS 

providenciar o necessário à inclusão da parte Autora em seu programa de 

reabilitação profissional. A autarquia Ré, assim, pode e deve acompanhar 

a situação do beneficiário, para verificar se correu a persistência ou a 

modificação da incapacidade utilizada como fundamento da concessão. 

Por sua vez, o beneficiário deve atender às convocações periódicas do 

INSS para a realização de perícias, ou justificar eventual ausência, sob 

pena de cessação do benefício. Por outro lado, o INSS fica autorizado a 

realizar os atos de controle da persistência da situação de incapacidade, 

devendo o aludido controle ter como ponto de partida o laudo realizado 

nestes autos e a análise feita na decisão judicial. Vale dizer que a 

persistência da situação descrita nestes autos implica a manutenção do 

benefício, até que a parte Autora seja eventualmente reabilitada para o 

mercado de trabalho. Em atenção aos §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei nº 

8.213/91, incluídos pela Lei nº 13.457 de 2017, não sendo possível, com 

base no laudo pericial, a fixação de prazo para a duração do benefício, em 

princípio ficará este ativo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos 

termos da aludida legislação. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente, em parte, o 

pedido inicial, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença NB 

6123440199, com duração de 120 (cento e vinte dias), contados a partir 

da data desta sentença, sendo certo que a parte Autora poderá requerer 

junto ao INSS a prorrogação do benefício antes do término desse prazo, 

se permanecer inapta para o trabalho; pagar os atrasados do 

auxílio-doença desde o dia seguinte à DCB do NB 6123440199, até o 

efetivo restabelecimento do benefício; deve a parte Autora se submeter 

aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício. Em se tratando de verba alimentar e porque 

fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado, concedo a tutela provisória de urgência, 

determinando ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o 

benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de Ofício ao representante 

da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais do INSS), para implementação do benefício de 

auxílio-doença, instrumentalizando-o com os documentos necessários. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros de mora a partir 

da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros 

de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a 

parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em 

relação aos honorários advocatícios, a despeito da iliquidez do débito 

(NCPC, art. 85, § 4º, inc. II), fixo no percentual mínimo sobre valor da 

condenação (NCPC, art. 85, § 3º), a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. I a V). Deixo de 

determinar a incidência de tal verba sobre as prestações vencidas após a 

sentença (Súmula 111 do STJ). No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, I 

(1.000 salários mínimos de condenação para a União e as respectivas 

autarquias e fundações de direito público) do NCPC. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência ajuizada por Fernando Augusto Xavier de 

Rezende em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea 

Grande/MT, objetivando a continuidade da parte Autora no Programa de 

Quimioterapia Esquema Folfiri em caráter de urgência. Anoto que parte 

Autora pugnou pela extinção do feito sem o julgamento do mérito. Deste 

modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

NCPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

concedida a parte Autora, deferida neste ato. Anote-se. Com o trânsito em 
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julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LONGINA MARIA DE MORAES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BOTELHO OAB - 523.223.941-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Longina 

Maria de Moraes Botelho em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

objetivando a necessidade de se determinar a imediata internação da parte 

Autora em UTI. Anoto que ambas as partes pugnaram pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte Autora.. 

Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 

do NCPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

concedida a parte Autora, deferida neste ato. Anote-se. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007117-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA PONTES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Luiza 

Pontes de Moraes em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de 

Várzea Grande, objetivando a necessidade de se determinar a imediata 

internação da parte Autora em UTI. Anoto que ambas as partes pugnaram 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento 

da parte Autora.. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do NCPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça concedida a parte Autora, deferida neste ato. 

Anote-se. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007265-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETHE LEITE ROMERA OAB - 030.034.251-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Luiza 

Pontes de Moraes em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de 

Várzea Grande, objetivando a necessidade de se determinar a imediata 

internação da parte Autora em UTI. Anoto que ambas as partes pugnaram 

pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento 

da parte Autora. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do NCPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça concedida a parte Autora, deferida neste ato. 

Anote-se. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007942-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA EDUARDA PEREIRA BRANDAO OAB - 026.384.551-64 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Manoel 

Antonio Pereira em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de 

Várzea Grande, objetivando a necessidade de se determinar a imediata 

internação da parte Autora em UTI, e a realização do procedimento de 

retirada de punção dos órgãos; baço e fígado. Anoto que ambas as partes 

pugnaram pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do 

falecimento da parte Autora. Deste modo, caracterizada a falta de 

interesse de agir superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça concedida a parte Autora, 

deferida neste ato. Anote-se. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005067-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005067-47.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre a informação de ID n. 16439801, no 

prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de 

novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005633-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DIAS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005633-93.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: NEUZA DIAS DE SIQUEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o relatório de estudo social de ID n. 

16704597, no prazo de dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 29 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010297-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MENDES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Cumpra-se todo o ordenado na sentença inicial proferida em 

plantão, arquivando-se o processo. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245025 Nr: 5559-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATALIA PEDROSO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado e informado no ofício de fl. 106, cientificando-a que, após a 

transferência do valor, começará a fluir o prazo de 5 (cinco) dias para 

manifestação sobre seu interesse no prosseguimento do feito por 

eventual saldo remanescente. Decorrido em branco o prazo, a execução 

será extinta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 286634 Nr: 5883-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODINÉZIO CUSTÓDIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Proceda-se ao levantamento dos valores, transferindo-os para a conta 

declinada nos autos, esclarecendo à parte exequente que após decorrido 

o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, o processo 

será extinto.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254301 Nr: 12717-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORACY IZABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cumpra-se como requerido na peça retro, procedendo-se a transferência 

dos valores para a conta informada. Após, aguarde-se o depósito do valor 

contido na Requisição de Pagamento de fl. 286.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300157 Nr: 20795-24.2012.811.0002

 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: CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA., CLOVIS SGUAREZI, 

DILLA MARIA SGUAREZI, ROSANI SGUAREZI MUSSA DE MORAES

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

FERNANDO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 14.485, 

FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162 - MT, IRAJA REZENDE DE 

LACERDA-E - OAB:OAB/MT 11.987, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:MT 13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Indenização por Perdas e Danos proposta por Clóvis Sguarezi & Cia Ltda 

em face do Estado de Mato Grosso e de José Fernando Castilho, a fim de 

declarar, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, c/c § 4º, III, e § 6º, do Código de 

Processo Civil, ordenando, todavia, a aplicação do disposto no art. 98, § 

3º, da lei adjetiva, em virtude de ser a autora beneficiária da gratuidade da 

justiça, cabendo ao Estado de Mato Grosso, por outro lado, suportar as 

despesas realizadas com a perícia judicial, obrigando-o, assim, com 

fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais), conforme fl. 1.486, devidamente corrigido a partir da 

data em que o ente público estadual fora intimado para pagar (10.3.2015 - 

fl. 1.494), mas não o fez.Intime-se o Estado de Mato Grosso para cumprir 

o ordenado na sentença.No mais, aguarde-se o trânsito em julgado.P. R. I. 

C.Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2018. JONES GATTASS 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 385761 Nr: 2490-84.2015.811.0002

 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: EDSON DOS SANTOS NEVES, REGINA MARTA GOMES, 

RUBINALDO GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do teor da certidão retro, de que decorreu o prazo sem que o 

Estado de Mato Grosso efetuasse o pagamento da Requisição de Pequeno 

Valor, com suporte no art. 6º, do Provimento 011/2017-CM, determino o 

sequestro do valor, via Sistema Bacenjud, em contas públicas do ente 

público executado.

Efetivado o bloqueio, cumpra-se como determinado na decisão de fl. 467.

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010359-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010359-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA 
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DE CARNES - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. W.D.DE 

SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES, empresa de direito privado, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, com pedido de tutela cautelar, contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando, em resumo, que tem atividade de abate de 

bovinos e suínos e o subsequente comércio dos produtos resultantes do 

abate em operações internas. Atua a anos no mercado de carne e 

recentemente foi surpreendida com a publicação da Lei Estadual n. 

10.709, de 28/6/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563, de 29 de 

junho de 2018, que impôs o dever de pagar mensalmente uma 

contrapartida financeira destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio 

Fiscal. Referida lei estabelece que os contribuintes que promoverem 

saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, 

bufalina, suína e de aves frescas, resfriadas ou congeladas, deverão 

contribuir mensalmente com o pagamento do valor correspondente a 3,5% 

do montante total dessas operações, como contrapartida pela fruição da 

isenção prevista no artigo 2º, inciso III, do Anexo IV do RICMS/2014, que 

abrange produtos integrantes da cesta básica. A despeito de ter sido 

instituída sob o pretexto de restabelecer o equilíbrio fiscal das contas 

estaduais a receita obtida com o seu pagamento está vinculada a 

entidades de direito privado, tais como o Hospital do Câncer, Hospital Geral 

Universitário, Hospital Santa Casa de Cuiabá, etc. Em que pese a nobreza 

da destinação da receita obtida com arrecadação dessa nova 

contrapartida financeira, esta circunstância não é suficiente para 

contornar os vícios de inconstitucionalidade que a lei instituidora 

apresenta. Alegou que o FEEF tem natureza tributária e sua instituição e 

cobrança devem obediência aos princípios e regras que disciplinam a 

matéria, sob pena de incorrer em irremediável vício de 

inconstitucionalidade, o que de fato aconteceu ao se valer de 

engenhosidade interpretativa com a intenção de driblar as limitações 

impostas ao poder de tributar. Que o fato gerador da nova exação 

consiste na realização de uma operação mercantil contemplada com 

isenção do ICMS, ou seja, o núcleo da regra-matriz de incidência tributária 

definida na Lei Estadual n. 10.709/2018 é um evento desvinculado de 

qualquer atuação estatal específica relativa ao contribuinte, situação que a 

coloca na moldura de imposto na definição do artigo 16 do Código 

Tributário Nacional. Que, além de ter fato gerador próprio de imposto, sua 

base de cálculo também evidencia essa natureza, pois ela recai sobre o 

valor da operação, que é a mesma base de cálculo do ICMS, à qual se 

aplica a alíquota de 3,5%, formalizando, assim, o aspecto quantitativo da 

hipótese de incidência tributária. Alegou que ao distribuir competência 

tributária entre os Estados o Constituinte o fez de maneira taxativa em 

matéria de impostos, reservando-lhes a faculdade de criar apenas três 

dessas subespécies, a saber: ICMS, IPVA e o ITCMD. Afora esses três, 

nenhum outro imposto pode ser criado pelos Estados. Que nota-se que o 

Réu criou imposto cujo fato gerador é diferente do fato gerador do ICMS, 

apesar o esforço legislativo empreendido para fundi-las. Nota-se que 

enquanto o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de 

mercadorias, o fato gerador da contrapartida ao FEEF consiste na 

realização de operações isentas deste imposto. Portanto, tratam-se de 

fatos geradores excludentes entre si, pois, à medida que o primeiro incide 

a segunda deixa de incidir, e vice-versa. Que o Réu busca obter receita 

nova não partilhável com os Municípios e desvinculada dos investimentos 

obrigatórios na área da educação, e isto, justamente na reta final de um 

mandato governamental. Que sendo a contrapartida encarada como um 

imposto novo ou como um adicional do ICMS, é indiscutível que, tanto num 

quanto noutro caso é vedada a vinculação da receita arrecadada a 

qualquer fundo ou despesa, circunstância torna a Lei inconstitucional por 

violação ao artigo 167, V da Constituição Federal. Que a cobrança da 

contrapartida ao FEEF ofende e viola os artigos 152 e 155, parágrafo 

segundo, VI da Constituição Federal, porque estabelece uma distorção de 

ordem concorrencial ente os contribuintes que realizam operações 

internas e interestaduais com carne e derivados, priorizando as grandes 

empresas frigoríficas em detrimento das pequenas. Alegou, também, que a 

cobrança tributária dessa Lei neste ano de 2018 ofende o principio da 

anterioridade e da noventena, previstos no art. 150, inciso III, alínea ‘b1 e 

1c1 da Constituição Federal. Pediu a concessão da tutela cautelar para 

obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas do período 

compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2018. Ao final, 

pediu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, declarando a inconstitucionalidade da 

contrapartida financeira destinada ao FEEF, prevista nos artigos 3º, inciso 

IX e 6º da Lei Estadual n. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 10, 

inciso I, e 12 do Decreto Estadual n. 1563/2018, diante da violação aos 

artigos 104 do Código Tributário Nacional, artigos 1º, 150, inciso III, alíneas 

‘b’ e ‘c’, 152, 154, inciso I, 155, parágrafo segundo, inciso IV, XII, alénea ‘g’, 

158, inciso IV, e 167, inciso IV, e 170, inciso IV, da Constituição Federal, 

condenando-se o Réu ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$265.447,08. Os autos 

vieram conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Em um primeiro exame 

dos argumentos jurídicos alinhavados pela Autora no seu petitório inicial, 

conjugados com a documentação anexada, considero ter sido violado o 

princípio da anterioridade previsto na Constituição Federal, no que tange a 

Lei Estadual n. 10.709 de 28/7/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563 

de 29 de junho de 2018. Referida Lei Estadual foi publicada no dia 28 de 

junho de 2018, tendo início de vigência programada para o dia 01 de julho 

do mesmo ano. Diante da sua natureza tributária a cobrança só poderia vir 

a ser implementada a partir do dia 01 de janeiro de 2019, em razão do 

princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘b’ e ‘c’ da 

Constituição Federal, e não antes, como acontece no caso em concreto. 

Face a essa circunstância, que considero intransponível, aliado ao fato de 

que a negativação da Autora poderá ocasionar seríssimas dificuldades na 

aquisição e transporte de animais adquiridos para o abate e posterior 

comercialização, concedo a tutela de urgência para determinar a 

suspensão da exigibilidade das contribuições ao FEEF do período 

compreendido entre os meses de julho e dezembro de 2018, com 

fundamento no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional. 

Determino a abertura de conta judicial para a realização do depósito 

mensal do montante integral do débito que será apurado a partir de janeiro 

de 2019, uma vez que a exigibilidade do tributo está suspensa, com 

respaldo no artigo 151, inciso II do CTN. Cite-se a parte Ré para contestar 

a ação, querendo, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63758 Nr: 72-62.2004.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMATA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, ERIKA DRUMOND, OSVALDO DONIZETE DA MATA, ERNESTO 

MANOEL DA MATA, JUCINEY TELES DE AMORIM, MARCELO JOSE DE 

ALMEIDA, SAVIO FERREIRA DA MATA, JORGE DE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

PROC.EST. - OAB:3892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

na pessoa de seu Procurador-Geral para que restitua os autos em 

epígrafe, no prazo de 3 (três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos 

se encontram em carga por prazo superior ao legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 95807 Nr: 4949-74.2006.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZAMED DISTRIBUIDORA LTDA, CHIRLE 

PAULINA DE SOUZA, CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098, RENNAN DE MORAES RIBEIRO - OAB:21.039

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 176.

Vistas para advogada Evania Maria de Almeida Oliveira.

Após, conclusos.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324003 Nr: 20405-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, ODAIR RENE 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Maycon Douglas Ferreira da Silva, Cpf: 

04529216195, Rg: 19422792 SSP MT Filiação: Francisco Barbosa da Silva 

e Lindalva Ferreira da Silva, data de nascimento: 29/08/1992, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua: 11, Quadra Z, 

Casa 08, Bairro: Jardim União - Próx. Ao Mercado Bom Jesus, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS ESTÃO INCURSOS NAS PENAS DO 

ARTIGO 288, § 2º, INC. I e II, C/C. ARTIGO 70, COM RELAÇÃO AS VÍTIMAS 

EVA DOMINGOS ALVES, ANA CLAUDIA MORAES, EM CONCURSO 

FORMAL COM O ARTIGO 157, § 2º, INC. I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, 

COM RELAÇÃO A VÍTIMA LOURENÇO DOMINGOS MORAES, EM 

CONCURSO FORMAL COM O ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta:

a) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia no que tange ao delito tipificado no 

art. 288 do Código Penal e, ABSOLVO, com fundamento no art. 5º, LVII da 

Constituição Federal c/c art. 386, VII do CPP, FLÁVIO APARECIDO 

MARQUES DO NASCIMENTO, brasileiro, filho de Dirce Pedrosa Marques da 

Silva e José Humberto do Nascimento, nascido aos 07/04/988, natural de 

Cuiabá/MT; MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, filho de 

Lindalva Ferreira da Silva e Francisco Barbosa da Silva, nascido aos 

29/08/1982, natural de Várzea Grande/MT e ODAIR RENE FERREIRA DA 

SILVA, brasileiro, filho de Maria Ferreira da Silva e Odair Jesus da Silva, 

nascido aos 15/11/1987, natural de Cuiabá/MT.

 b) JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENÁ-LOS nas penas do 

artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal em 

concurso formal com o art. 244-B da lei nº 8.069/90.

FLÁVIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

Do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, já não é primário.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de um assaltante lhe apontando uma arma de fogo. Consta ainda dos 

autos que FLAVIO agrediu LOURENÇO e seu filho, inclusive causando 

lesões corporais neste último.

No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Consta das certidões de antecedentes criminais que o Réu é reincidente, 

tendo sido condenado anteriormente, razão pela qual, em atenção ao 

disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 3 (três) meses, 

resultando esta em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos de reclusão

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (4 vítimas), nos 

termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/5 (um 

quinto), passando-a para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias 

de reclusão.

Do crime tipificado o artigo 244-B da Lei 8.069/1990:

Verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, 

sabendo que THALYSON era menor de idade e, ainda assim, optou por 

consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

O Réu é reincidente.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

O comportamento da vítima influenciou para o crime, já que participou 

desde o planejamento do roubo.

Quanto a conduta social do Réu, analisando os antecedentes criminais 

juntados aos autos, percebo que FLÁVIO tem personalidade voltada à 

prática de delitos.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Consta dos antecedentes criminais que o Réu é reincidente, razão pela 

qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 3 

(três) meses, resultando esta em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores

Para aplicação de tal regra, tomo por base a pena do crime de roubo, 7 

(sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e, tendo em 

conta o réu ter praticado o crime em companhia do adolescente, elevo a 

reprimenda em 1/6, encontrando a pena em 8 (oito) anos, 4 (quatro) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regra mais benéfica ao réu.

Assim, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

Do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, já não é primário.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de um assaltante lhe apontando uma arma de fogo.

 No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Tendo o Réu confessado a prática da conduta criminosa, atenuo-lhe a 

pena em 1 (um) mês (art. 65, III, d), restando, assim, 4 (quatro) anos e 2 

(dois) meses de reclusão.

Consta das certidões de antecedentes criminais que o Réu é reincidente 

(específico), tendo sido condenado anteriormente por roubo qualificado, 

razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a 

pena em 3 (três) meses, resultando esta em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) 

meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (4 vítimas), nos 

termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/5 (um 
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quinto), passando-a para 7 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de 

reclusão.

Do crime tipificado o artigo 244-B da Lei 8.069/1990:

Verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, 

sabendo que THALYSON era menor de idade e, ainda assim, optou por 

consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

O Réu é reincidente.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

O comportamento da vítima influenciou para o crime, já que participou 

desde o planejamento do roubo.

Quanto a conduta social do Réu, analisando os antecedentes criminais 

juntados aos autos, percebo que MAYCON tem personalidade voltada à 

prática de delitos.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Consta dos antecedentes criminais que o Réu é reincidente, razão pela 

qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 3 

(três) meses, resultando esta em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores

Para aplicação de tal regra, tomo por base a pena do crime de roubo, 7 

(sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, tendo em conta o réu 

ter praticado o crime em companhia do adolescente, elevo a reprimenda 

em 1/6, encontrando a pena em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e 

oito) dias de reclusão, regra mais benéfica ao réu.

Assim, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA

Do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, era primário à época dos 

fatos.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de um assaltante lhe apontando uma arma de fogo.

 No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Inexistem agravantes e atenuantes.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (4 vítimas), nos 

termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/5 (um 

quinto), passando-a para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) 

dias de reclusão.

Do crime tipificado o artigo 244-B da Lei 8.069/1990:

Verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, 

sabendo que THALYSON era menor de idade e, ainda assim, optou por 

consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

O Réu era primário à época dos fatos.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

O comportamento da vítima influenciou para o crime, já que participou 

desde o planejamento do roubo.

Quanto a conduta social do Réu, analisando os antecedentes criminais 

juntados aos autos, percebo que ODAIR tem personalidade voltada à 

prática de delitos.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores

Com base no artigo 69 do Código Penal, procedo a soma das penas 

aplicadas, as quais totalizam 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 8 (dezoito) 

dias de reclusão, regra mais benéfica ao réu

Assim, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais em 

razão de serem defendidos pela Defensoria Pública, o que evidencia a 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a Carta de Guia.

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

Várzea Grande, 26 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545442 Nr: 12610-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMAR CA 

DE VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTHAUS HUNG MARTINS, ROMEU JORDÃO 

SARATE DE ANDRADE, MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:8280e, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Romeu Jordão Sarate de Andrade, Cpf: 72076224149, 

Rg: 885.044 PM MT Filiação: Francisco Romeu Almeida de Andrade e 

Jacira Correa Sarate, data de nascimento: 14/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Endereço: Rua 09, Qd 19, 

Casa 24, Bairro: Recanto dos Pássaros, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificada, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a documentação 

de propriedade da pistola calibre .40, marca Taurus, modelo 640, nº 

SEO076576, haja vista não bastar apenas a certidão acostada às fls. 599, 

bem como, informe qual coldre apreendido (couro marrom ou escrito 

"força e honra") lhe pertence, sob pena de destinação diversa do bem.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497429 Nr: 12422-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CAVALCANTE, MARCIO CESAR 

DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO CESAR DE ARAUJO SILVA, Cpf: 

06183314170, Rg: 23776480, Filiação: Laura Aparecida Machado e Mario 

Marcio de Araujo Silva, data de nascimento: 23/11/1997, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), estudante/ serralheiro, Telefone 

(65) 99301-7374. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MARCIO CÉSAR DE ARAÚJO SILVA 

praticou crime previsto no artigo 157, §2, incisos I e II, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, 

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste 

no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, 

ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.Em sendo as respostas negativas ou passado o 

prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante 

nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, 

do Código de Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com 

a denúncia (fl. 146), porque não restou comprovada a impossibilidade do 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecidas as respostas à acusação, façam os 

autos 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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540368 Nr: 10105-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, Rg: 

26279517, Filiação: Eva de Oliveira e Edmundo Leandro dos Santos, data 

de nascimento: 27/02/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 157, §2, inciso II e §2-A, incisos I, do 

Código Penal e como incurso no art. 244-B da Lei n° 8069/90, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 74) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria 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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488330 Nr: 7131-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILLIAN DA SILVA, RIDERSON 

APARECIDO MANGERE SANTI, WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA, Cpf: 

06752530122, Rg: 26268049, Filiação: Edinete de Almeida Souza e Manoel 

Lidio de Souza, data de nascimento: 21/01/1997, brasileiro(a), convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA 

praticou crime previsto no artigo 155, §4, inciso IV c/c art 14. inciso II, 

ambos do Código Penal e art 244-B da Lei n/8069/90, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em 

tese de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia 

nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e INTIMEM-SE as rés 

para apresentarem respostas à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que as denunciadas deverão 

fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de 

constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder às citações e intimações.Em sendo as 

respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar as defesas 

atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.Oferecidas 

as respostas às acusações, façam os autos conclusos.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2018
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Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 282309 Nr: 1089-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VELOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com o entendimento das partes, 

JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado 

ANDERSON VELOSO DE ALMEIDA.Após o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE as anotações de praxe e baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e 

o acusado e, via DJE, a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525376 Nr: 1640-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Juntada nova cópia do CD de gravação (fl. 124), devolva-se ao egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 529310 Nr: 3978-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SANTOS ALVES, FELIPE SILVA DE 

ARRUDA, STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA 

JUNIOR - OAB:18359/O, RÚBIA FERRETI VALENTE - OAB:99994/B

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO os réus KELSON SANTOS ALVES, FELIPE SILVA DE ARRUDA 

e STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO.Após o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE as anotações de praxe, baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público, 

os acusados e suas defesas.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558580 Nr: 19472-71.2018.811.0002

 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: JSDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SÁVIO DOS SANTOS - 

OAB:25.210/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

46/47 designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 

2018 às 15 horas.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008531-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DIONATAN RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000103-11.2017.8.11.0002

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:

SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-33.2016.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038630/11/2018 Página 397 de 404



Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (EXECUTADO)

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO (EXECUTADO)

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010002-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY BOTELHO PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010002-96.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDNEY BOTELHO PACHECO Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 19.209,29 (dezenove mil, duzentos e nove reais e vinte e nove 

centavos), conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o requerido 

realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim de efetivar 

a purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias deve 

corresponder à integralidade do débito. 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que esta se refere a parcela com vencimento em 29/03/18, e a 

dívida constante na inicial refere-se a parcela com vencimento em 

29/07/18, verifico ainda, que a mesma retornou com o motivo “NÃO EXISTE 

O NÚMERO”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 7. Consigno que, uma vez esgotados os 

meios de localizar o devedor, em razão de não ter sido encontrado no 

endereço indicado no contrato, admite-se que a comprovação da mora do 

devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, no entanto, desde 

que o protesto seja anterior à propositura da ação. 8. Sobre o assunto 

trago o recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018).” 9. Ademais, observo que o autor não colacionou o Contrato 

social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao 

requerido, requisito necessário para apreciação do pedido. 10. Por fim, 

denoto que não foram recolhidas as custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise do pedido. 11. Assim 

sendo, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades acima apontadas e recolha as 

custas processuais e taxas judiciárias com valores correspondentes a 

integralidade da dívida, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 12. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007409-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000049-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO LEITE (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 certidão de 

decurso de prazo do requerido citado via edital, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005200-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEINER COSTA DIAS (RÉU)

MEIRE SILVA BUENO VELOZO (RÉU)

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:1581-E/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de (05) cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542746 Nr: 11221-64.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATO GROSSO MECÂNICA DE CARRETAS LTDA, 

EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA, ROMALDO FRANCISCO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 Com a devida habilitação do Advogado da parte Exequente, ora nestes 

autos na qualidade de embargada, intima-se o Exequente, conforme a 

decisão de fls. 11, a seguir, transcrita: "Vistos (...)2. Ouça o exequente, 

no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). (...)".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343722 Nr: 10856-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO MECÂNICA DE CARRETAS 

LTDA, EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA, ROMALDO FRANCISCO 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATO GROSSO MECÂNICA DE 

CARRETAS LTDA, CNPJ: 03056031000152, atualmente em local incerto e 

não sabido EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA, Cpf: 60855495120, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ROMALDO FRANCISCO CAMARGO, Cpf: 52852385104, Rg: 610494, 

Filiação: Antonio Francisco Pereira e Irma Batista Camargo, data de 

nascimento: 23/02/1971, brasileiro(a), natural de Sidrolandia-MT, 

convivente, empresario, Telefone 3692-1490. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intima-se as Executadas para, expirado o prazo deste edital de 
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intimação, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros 

manifestar-se nestes autos no prazo de 05(cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, §3º, I e II do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial ajuizada em desfavor de MATO GROSSO MECÂNICA DE 

CARRETA LTDA - ME, EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA e ROMALDO 

FRANCISCO CAMARGO, por força do Contrato da Abertura do Contrato de 

Empréstimo/Capital de Giro nº748923315, o banco concedeu aos 

executados um limite no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Contudo os executados não cumpriram com suas obrigações e deixaram 

de efetuar o pagamento do limite utilizado. Deste modo, o autor ajuizou o 

presente ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial na tentativa 

de receber seu crédito. Dá-se à causa o valor de R$48.500,29.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição..1. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, 

até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se 

junta.2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.3. Assim, uma vez efetivada a 

indisponibilidade, intime-se o exequente, por seu patrono, para que 

promova a citação do executado no prazo de 05 (cinco) dias, informando 

o endereço para a realização do ato.4. Uma vez informado o endereço, 

expeça-se o necessário para a citação do executado, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) dias subsequentes, em 2 (duas) 

vezes em dias distintos, e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamenteo ocorrido (CPC, 

ART. 830, § 1º).5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação 

terá o prazo de 03 (três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, 

independentemente da constrição realizada, poderá se opor à execução 

por meio de embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 e seus parágrafos, do mesmo código.6. Realizada a 

citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, intime-se o 

executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, acerca 

da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, para que, 

querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos previstos 

no art. 854, § 3º, I e II do CPC.7. Caso venha o executado arguir a matéria 

descrita no inciso I, acima referenciado, intimem-se o exequente a 

manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, 

conclusos para análise do pedido.8. Havendo manifestação apenas 

quanto ao item II daquele dispositivo, façam-se os autos conclusos para 

apreciação do pedido, independentemente de manifestação da parte 

contrária, eis que a indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de 

ofício, pelo juízo. 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, independentemente de lavratura de termo, com a imediata 

transferência do montante indisponível para a conta de depósitos judiciais 

(CPC, art. 854, §5º).10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro 

meio, façam-se os autos conclusos para o cancelamento da 

indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º).11. Em caso de inércia do credor 

quanto ao item 3 desta decisão, intimem-se pessoalmente o exequente a 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, e 

consequente cancelamento da indisponibilidade ora realizada.12. Às 

providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 28 de novembro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535669 Nr: 7625-72.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PUCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 12/11/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10384, de 28/11/2018 e publicado no dia 

29/11/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerida, desse 

modo, remeto a nova intimação acerca da Decisão, cujo teor é: "Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 

a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

4. DEFIRO ao(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.

5. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438469 Nr: 5954-82.2016.811.0002

 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: ABIGAIL DE ANDRADE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ FERREIRA - 

OAB:, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000571-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000571-09.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS Vistos. 

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º). 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se eventual 

transcurso de prazo para interposição de recurso da parte contrária. 4. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do 

CPC. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003440-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO OAB - RJ81316 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTAO PETROBRAS/BANCO DO BRASIL/BANCO BRADESCO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003440-42.2016.8.11.0002; REQUERENTE: EMILIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CARTAO PETROBRAS/BANCO DO BRASIL/BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional, cumulada com 

Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida por EMÍLIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, em face de CARTÃO PETROBRAS, BANCO 

DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos. 

2. Analisando detidamente o processo, constato que a Carta de Citação da 

requerida Cartão Petrobras (ID. 9828437) fora encaminhada ao mesmo 

endereço do Banco do Brasil, restando configurada a invalidade do ato 

citatório, vez que se trata de pessoas jurídicas distintas. 3. Assim, a fim de 

evitar futuras nulidades, torno sem efeito à citação de ID. 9828437. 4. 

Concedo a autora o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário visando o deslinde o processo. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001618-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: JEFFERSON CESAR DA 

SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 

1. Trata-se de ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em face de 

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO e MARIA APARECIDA DE 

ANDRADE JORGE RIBEIRO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

O feito fora primeiramente distribuído para a Segunda Vara Cível, sendo 

posteriormente redistribuído para este Juízo, conforme decisão de ID. 

12194880. 3. Todavia, em face do entendimento de que a matéria dos 

autos se exclui da competência dessa unidade, o feito fora devolvido ao 

juízo de origem, conforme se depreende da decisão de ID. 13358542. 4. 

No entanto, o MM. Juiz Titular da Segunda Vara Cível acolheu o pedido 

conexão postulado pelo requerido, tendo em vista que tramita perante esta 

vara especializada a ação revisional PJE nº 1000250-03.2018.811.0002, 

que também decorre da Cédula da Crédito Bancário/Alienação Fiduciária 

Nº. B72130667-3. 5. Pois bem. Apesar dos fundamentos lançados pelo 

nobre Colega, tenho que aquele é o Juízo competente, na medida em que, 

apesar de se tratarem das mesmas partes e mesmo contrato, as causas 

de pedir e pedidos são distintos, ainda, a matéria trazida à baila na 

presente ação não requer a eventual discussão/revisão do contrato e sim 

que seja determinada a ordem de despejo em razão da ocupação ilegal do 

imóvel dado em garantia, configurando-se, matéria de cunho 

eminentemente civil, prevista no artigo 3º, § 1º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) § 1º A Vara Especializada em Direito 

Bancário terá competência para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essa vara especializada, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consócios; 

desconto de duplicata; financiamento, inclusive de casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dividas. (...)”. 6. Portanto, 

apesar de haver identidade das partes, as causas de pedir e pedidos são 

distintos. 7. Diante de tais elementos, nos termos do art. 66, II, do Código 

de Processo Civil, hei por bem em suscitar o conflito negativo de 

competência, determinando que seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que seja decidido o presente conflito. 8. Tal ofício deverá ser 

acompanhado dos necessários documentos à sua instrução, em especial, 

da inicial e das decisões ID’s. 12194880, 13358542 e 16684002, bem como 

da presente decisão. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intime-se. 11. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010100-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERCE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010100-81.2018.8.11.0002; AUTOR(A): AERCE MARQUES DA SILVA 

RÉU: AYMORE Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, 

emanada da Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a 

competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide 

apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009934-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCO TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009934-49.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 
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REQUERIDO: BRUNO FRANCO TAQUES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008972-26.2018.8.11.0002

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:

SERGIO TOME DE SOUZA SARETTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008972-26.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

SERGIO TOME DE SOUZA SARETTO Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Analisando os autos, verifico que o 

devedor reside na comarca de Nobres/MT, conforme consta nos 

documentos anexados ao feito. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz 

Natural, bem como, considerando que o domicílio do autor é o foro 

competente para o processamento e julgamento da ação, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor daquela Comarca, onde estes autos deverão ser 

encaminhados, após as baixas de estilo. 4. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010071-31.2018.8.11.0002

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:

ISMAEL VELASCO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010071-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ISMAEL VELASCO 

JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010119-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILSON CARVALHO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010119-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ADNILSON CARVALHO RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 
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apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
PORTARIA Nº 576/2018-GRHFC 

 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 
DEZEMBRO/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 
CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 
finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 
competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 
cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-
CM, de 18/01/2017;  

 
CONSIDERANDO o relatório de afastamento dos Magistrados, no qual informa que a Exma. 
Drª. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, estará afastada de suas funções no período de 03/11/2018 a 01/05/2019; 

 
CONSIDERANDO o relatório de  afastamento dos Magistrados, no qual informa que o Exmo. 
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, estará 
afastado de suas funções no período de 20/11/2018 a 19/12/2018; 

 
CONSIDERANDO o artigo 1º da Portaria nº 1420/2018-PRES, que estabelece que, 
excepcionalmente no dia 19/12/2018, o expediente das Comarcas será das 7 às 14 horas; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Dezembro de 2018, 
das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

  
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 30/11/2018 até as 11:59h do dia 07/12/2018 
Juiz(a): Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS 
 Juízo do 5º Juizado Especial Cível 
Gestor: VALDINAIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 Telefone(s): 3648-6626 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: DAVID RUELIS 
  Telefone(s): 99661-5015 

ÁUREA BARROS SCHNEIDER 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
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Das 19:01h do dia 07/12/2018 até as 11:59h do dia 14/12/2018 
Juiz(a): Drª. RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS 
 Juízo da 2ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor: LAURA FERREIRA ARAÚJO E MEDEIROS 
 Telefone(s): 3648-6355 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: RITA CÁSSIA SOARES PINTO 
  Telefone(s): 99661-5015 
                                                 JORGE ELIAS DOS SANTOS 

Telefone(s): 99251-5661 
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 14/12/2018 até as 06:59h do dia 19/12/2018 
Juiz(a):    Dr. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 
                                                 Juízo da 3ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor:     DARLENE MIRANDA 

 Telefone(s): 3648-6395 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: RITA DE CÁSSIA BORGES NOHAMA NUNES 

 Telefone(s): 99661-5015 
 JUAREZ CAMPOS SILVA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              ELIAS GOMES FERREIRA 
  Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 30/11/2018 até as 11:59h do dia 07/12/2018 
Juiz(a):    Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO   
                                                Juízo da 13ª Vara Criminal 
Gestor:     VIRGÍNIA DA CUNHA MULLER 

 Telefone(s): 3648-6275 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  MÁRCIA KOHLHASE RODA  

 Telefone(s): 99642-8737 
 THIAGO FRANCISCO DE CAMPOS 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 07/12/2018 até as 11:59h do dia 14/12/2018 
Juiz(a):    Dr. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA 
                                                Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado 
Gestor:     PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI 

 Telefone(s): 3313-1100 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  SÔNIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 DÊNIO SOUZA DE REZENDE 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 14/12/2018 até as 06:59h do dia 19/12/2018 
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Juiz(a):   Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA  
                                               Juízo da 1ª Vara Criminal 
Gestor:    ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA 

Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                 ANA PAULA DE FRANÇA SILVA 

Telefone(s): 99642-8737 
LUCAS VIEIRA 
Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  
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ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
ART. 13. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, notadamente a Portaria nº 557/2018/GRHFC, de 14/11/2018.  

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 29 de 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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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 
COMARCA DE SINOP 

 
EDITAL N. 03/2018 

 
O JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital, torna público, após o prazo de recurso, o resultado provisório dos 
candidatos classificados com as notas dos candidatos da prova objetiva e da prova prática de 
sentença, em conformidade com o Edital n. 01/2018, de 10.10. 2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônica, Edição de nº 10357, de 11.10.2018. 

 
1.Da classificação Provisória dos Candidatos 
 

CL* CANDIDATO 
NPO* 

 
NPPS*  

NOTA  
FINAL* 

1 George Heverton Antonio Silva 80 85 83.75 
2 Thiago Silva Mendes 65 90 83.75 
3 Antonio Orli Macedo Melo 70 85 81.25 
4 Alexandre Magno Zarpellon 60 85 78.75 
5 Thiago Máximo da Silva 75 80 78.75 
6 Mayara Reinehr Faganello  65 80 76.25 
7 Cristina da Silva Assunção Cadidé 80 70 72.5 
8 Mariangely Menegazzo Medeiros 65 65 65 
9 Marcielen Garcia Santos 70 60 62.5 

10 Andréia Milano Jordano Silva 60 60 60 
Notas: 
*CL: Classificação 
*NPO: Nota da Prova Objetiva 
*NPPS: Nota da Prova Prática de Sentença 
*NOTA FINAL: {[NPO+(NPPSx3)]/4} 
 
2.Da Vista de Prova 
2.1 O candidato poderá solicitar vista de prova no Departamento de Administração do Fórum 
da Comarca de Sinop, situado na Praça dos Três Poderes, 175, Centro, Sinop-MT, nos dias 04 
e 05.12.2018, exclusivamente de forma presencial (pessoalmente), das 14h às 19h, 
apresentando seu documento de identificação oficial. 
2.2 A vista da prova poderá ser concedida por procuração pessoal original, com firma 
reconhecida, sendo vedado o envio por meio eletrônico ou fax e devendo o procurador  
apresentar seu documento de identificação oficial. 
2.3 No momento da vista de prova será fornecida ao candidato cópia impressa de sua prova e 
de seu espelho de resposta. 
2.4 É proibido que o candidato (ou procurador) registre imagens da prova e/ou do espelho de 
resposta no momento da vista de provas, utilizando aparelho celular ou qualquer outro meio.  
 
3. Dos Recursos 
3.1 O candidato poderá interpor recurso contra o presente resultado  
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provisório, o qual deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo, nos dias 06 e 07.12.2018, das 12h às 19h, no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 
de Sinop. 
3.2 Como não houve interposição de recurso quanto ao gabarito preliminar, disponibilizado 
no Diário da Justiça Eletrônica - Edição de nº 10376 - de 12.11.2018, torno-o definitivo, 
seguindo em anexo a este edital, juntamente com o caderno de provas, aplicado no dia 
11.11.2018 (anexos I e II). 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma da Lei.  

 
Sinop, 29 de novembro de 2018. 

 
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
 
 

Anexo I – Gabarito Definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II – Cadernos de Provas 
 
PROCESSO SELETIVO PARA JUIZES LEIGOS DA COMARCA DE SINOP/MT- 
CADERNO DE PROVAS. 

Questões A B C D 

01    X 

02 X    

03    X 

04  X   

05    X 

06    X 

07  X   

08   X  

09 X    

10  X   

11  X   

12   X  

13  X   

14   X  

15    X 

16   X  

17 X    

18   X  

19  X   

20 ANULADA 
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INSTRUÇÕES – LEIA COM ATENÇÃO:  
 
PROVA OBJETIVA 
 
1. Verifique se seu caderno de provas contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, 
correspondentes à prova objetiva, e se estão corretamente ordenadas de 1 a 20, cada uma 
possuindo quatro alternativas “A, B, C e D”. 
2. Caso o caderno de provas ou o cartão-resposta estejam incompletos ou apresentem algum 
defeito, comunique os fiscais de sala, que adotarão as providências adequadas. 
3. Ao receber o Cartão-Resposta, assine seu nome, por extenso, e identifique-o com o 
número de seu CPF ou RG. Transfira as respostas para esse cartão, utilizando apenas caneta 
de tinta azul ou preta, assinalando a área reservada à letra correspondente à resposta, 
lembrando que só há uma resposta correta para cada questão. 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 
 
1. A duração da prova é de 5 (cinco) horas, incluindo a passagem das respostas para o 
Cartão/Folha-Resposta. 
2. Ao terminar a prova, comunique ao fiscal da sala e devolva-lhe o seu Cartão/Folha- 
Resposta e os cadernos de provas.  
3. Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos de quaisquer espécies, bem como o uso de 
óculos escuros e boné. 
4. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de 
provas poderá implicar a anulação da sua prova. 
5. Aguarde a autorização do fiscal de sala para abrir o caderno e iniciar a prova. 

BOA SORTE! 
01. Leia o fragmento de texto abaixo e identifique a alternativa que preencha adequadamente 
as lacunas em branco. 
Grande parte dos debates políticos contemporâneos é sobre como promover a prosperidade, 
melhorar nosso padrão de vida, ou impulsionar o desenvolvimento econômico. ......... nos 
importamos com essas coisas? A resposta mais óbvia é: ................. achamos que a 
prosperidade nos torna mais felizes do que seríamos sem ela – como indivíduos ou como 
sociedade. A prosperidade é importante ............. contribui para o nosso bem-estar. Para 
explorar essa ideia, voltamo-nos para o utilitarismo, a mais influente explicação do ............... 
e do “como” maximizar o bem-estar ou (como definem os utilitaristas) procurar a máxima 
felicidade para o maior número de pessoas. (SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa 
certa. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014). 
(A) por que, porque, por que, porque 
(B) por que, por quê, porque, porquê 
(C) porque, por que, porque, porque 
(D) por que, porque, porque, porquê 
 
02. Na frase “Um Estado cujas regras foram historicamente formatadas por indivíduos 
homens que nunca carregaram no corpo e na mente as dores e os dilemas dessa decisão”, os 
termos sublinhados classificam-se como: 
(A) Pronome relativo; pronome relativo. 
(B) Pronome relativo; pronome demonstrativo. 
(C) Pronome possessivo; pronome relativo. 
(D) Pronome relativo; conjunção integrante. 
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3. Há deslizes de linguagem que deixam “sem graça” a pessoa que os comete ou o texto em 
que aparecem. São, em geral, atentados contra a concordância, a regência, a conjugação 
verbal etc. Seguem-se alguns minitextos, dos quais apenas um está isento de falhas. Qual? 
(A) Mais de um historiador, após pesquisas nos arquivos do Vaticano, chegaram a afirmar que 
Pio XII não interviu energicamente contra o Holocausto. 
(B) Arma implica em violência, como indústria bélica implica em incessantes guerras. Para 
salvaguardar seus interesses econômicos há nações que preferem bem mais o lucro do que o 
bem-estar coletivo. 
(C) Mesmo os inquéritos melhor trabalhados tem contra si a descrença das próprias 
autoridades que os procedem. 
(D) Se o Pró-Reitor Acadêmico previr greves para este semestre, talvez não haja inscrições 
para os cursos que se destinam à terceira idade. 
 
04.  Segundo a Constituição Federal de 1988, um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de 
membros: 
(A) do Ministério Público, com mais de quinze anos de carreira, e de advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de quinze anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
(B) do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
(C) do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista tripla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
(D) do Ministério Público, com mais de quinze anos de carreira, e de advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
 
05. Sobre o direito à educação, no texto da Constituição Federal, 
(A) as universidades gozam tão somente de autonomia didático-científica e administrativa, 
não alcançando a sua gestão financeira e patrimonial, que permanece a cargo do ente 
federativo a que pertencem. 
(B) os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 
(C) os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil. 
(D) a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
06. Egídio descobre que sua esposa Joana está com um câncer. Ao iniciar o tratamento, o 
plano de saúde de Joana se recusa a cobrir as despesas, em razão da doença ser preexistente à 
contratação. Em razão disso, o casal coloca à venda um imóvel de propriedade do casal com 
valor de mercado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), visando obter, de forma rápida, valores necessários para o pagamento do 
tratamento de saúde de Joana. Raimundo, tomando ciência da oferta da venda do imóvel de 
Egídio e Joana, não tendo qualquer intenção de auferir um ganho exagerado na compra e nem 
causar prejuízo aos vendedores, apenas aproveitando o que considera um excelente negócio, 
compra o imóvel em 01.01.2015. Em 02.01.2018, Egídio e Joana ajuízam uma ação judicial 
contra Raimundo, na qual questionam a validade do negócio jurídico. Assinale a alternativa 
correta. 
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(A) O negócio jurídico é válido e eficaz. Não há qualquer norma que impeça um vendedor, 
por livre e espontânea vontade, de alienar um bem por valores abaixo dos praticados no 
mercado, em razão do princípio da autonomia da vontade que prevalece, principalmente no 
presente caso, onde não se verifica que uma das partes seja hipossuficiente em relação à outra. 
(B) O negócio jurídico é nulo de pleno direito por ilicitude do objeto. Não existe uma 
contraprestação válida, tendo em vista o valor da prestação, comparada ao preço real do bem 
adquirido, bem como pela ausência de vontade válida, podendo a nulidade ser declarada a 
qualquer tempo. 
(C) O negócio jurídico é anulável. Em razão da doença de Joana, o casal estava numa situação 
que os levou à conclusão de um negócio jurídico eivado pelo vício do estado de perigo que, 
entretanto, não pode ser reconhecido em razão do decurso do prazo decadencial de 2 (dois) 
anos. 
(D) O negócio jurídico é anulável. Em razão da doença de Joana, o casal estava numa situação 
que os levou à conclusão de um negócio jurídico eivado pelo vício da lesão que pode ser 
desconstituído; caso Raimundo concorde em suplementar o valor anteriormente pago, o 
negócio pode ser mantido. 
 
07. Sobre os institutos relativos à intervenção de terceiros no âmbito do Código de Processo 
Civil brasileiro, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A denunciação da lide é ato exclusivo do réu, sendo-lhe facultativa na hipótese de o 
alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, buscar exercer o direito que da evicção 
lhe resulta. 
(B) No chamamento ao processo, a sentença que julgar procedente a ação condenando os 
devedores valerá como título executivo, em favor do que satisfizer a dívida, para exigi-la, por 
inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua quota, na proporção que 
lhes tocar. 
(C) É inadmissível o chamamento ao processo do devedor na ação em que o fiador for réu, 
cabendo, nesta hipótese, a nomeação à autoria. 
(D) A oposição, quando oferecida depois da audiência de instrução de julgamento, será 
apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação vinculada, devendo, no 
entanto, ser julgada posteriormente à causa principal. 
 
08. Sobre a competência no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta: 
(A) A reunião de ações conexas pode se dar a qualquer tempo, independentemente da 
prolação de sentença em algum dos processos. 
(B) A cláusula de eleição de foro abusiva pode ser decretada ineficaz de ofício pelo juiz a 
qualquer tempo. 
(C) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação 
de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 
entre eles.  
(D) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem 
competência relativa. 
 
09. Nos termos da Lei no 9.605/1998, assinale a alternativa correta. 
(A) Não é possível a suspensão condicional da pena nos casos de condenação a pena privativa 
de liberdade superior a três anos, nos crimes previstos nesta Lei. 
(B) A pena de prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de 
tarefas gratuitas ou com remuneração módica, se o condenado for hipossuficiente, prestado 
junto a parques, jardins públicos ou unidades de conservação. 
(C) A pena de proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios subvenções 
ou doações aplicada a uma pessoa jurídica não poderá exceder o prazo de cinco anos. 
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(D) O abate de animal realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação 
predatória ou destruidora de animais, ainda que sem autorização da autoridade competente, 
não é considerado crime. 
 
10. No que concerne ao inquérito policial, é INCORRETO afirmar que a autoridade policial 
deverá: 
(A) Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao 
julgamento dos processos. 
(B) Prender preventivamente o indiciado no curso do inquérito policial, submetendo a sua 
decisão à apreciação judicial. 
(C) Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. 
(D) Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos 
criminais. 
 
11. Para as contravenções penais, a lei prevê: 
(A) A aplicação isolada ou cumulativa das penas de reclusão e de detenção. 
(B) Multa e Prisão Simples. 
(C) Detenção e Multa. 
(D) Detenção, reclusão e multa.  
 
12. A conduta de “patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário”, caracteriza o crime de:  
(A) concussão.  
(B) prevaricação.  
(C) advocacia administrativa.  
(D) condescendência criminosa.  
13. Quanto aos princípios da Política Nacional de Relações de Consumo, considere: 
I - Presença do Estado no mercado de consumo. 
II - Educação de fornecedores e de consumidores, com vista à melhoria do consumo. 
III - Ação governamental para proteger o consumidor por iniciativa direta. 
IV - Ação pública para repreender a utilização indevida de inventos e criações industriais das 
marcas e 
nomes comerciais e signos distintivos. 
V - Promoção de estudo constante das modificações do mercado de consumo, atendendo às 
necessidades de todos os envolvidos nessa relação. 
São princípios da Política Nacional de Relações de Consumo: 
(A) I, III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II, III, IV e V, apenas 
(D) III e V, apenas 
 
14. Sobre a defesa do consumidor em juízo, assinale a assertiva verdadeira. 
(A) A defesa dos interesses e direitos dos consumidores poderá ser exercida em juízo 
individualmente pelo interessado, ou por meio do Ministério Público quando for ele 
hipossuficiente. 
(B) São assim entendidos como interesses ou direitos difusos, os transindividuais de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas determinadas e ligadas por circunstâncias de fato. 
(C) São assim entendidos como interesses ou direitos individuais homogêneos, os decorrentes 
de origem comum. 
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(D) As associações legalmente constituídas há pelo menos seis meses e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor, em regra, são 
legitimadas para a defesa coletiva do consumidor em juízo. 
 
15. Ao organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
cabe: 
(A) solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito 
contra os consumidores e os fornecedores. 
(B) informar, conscientizar e motivar o consumidor e o fornecedor, por meio dos diferentes 
meios de comunicação. 
(C) prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias, desde que 
hipossuficientes. 
(D) incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação 
de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e 
municipais. 
 
16. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade civil na matéria 
consumeirista, é correto afirmar: 
(A) as sociedades coligadas responderão solidariamente por dolo ou culpa. 
(B) as sociedades integrantes dos grupos societários são solidariamente responsáveis pelas 
obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. 
(C) é hipótese de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver violação dos estatutos ou contrato social. 
(D) as sociedades consorciadas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. 
 
17. Sobre a participação de preposto e representação e assistência por advogado nos Juizados 
Especiais Cíveis, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes especiais. 
(B) O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o 
recomendar. 
(C) O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 
necessidade de vínculo empregatício. 
(D) Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou 
se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência 
judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 
 
18.  Nos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.099/95), 
(A) não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, assistência ou 
litisconsórcio. 
(B) nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, o foro competente será sempre, e 
exclusivamente, o do domicílio do réu ou do local do ato ou fato. 
(C) podem ser julgadas as causas cíveis de menor complexidade, entre elas as ações de 
despejo para uso próprio e as que não excedam a quarenta vezes o salário mínimo, inclusive 
as ações possessórias sobre bens imóveis, limitadas a esse valor. 
(D) não poderão propor ações quaisquer pessoas jurídicas, o incapaz, o preso, a massa falida e 
o insolvente civil. 
 
19. No regime dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), assinale a alternativa correta. 
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(A) os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme 
dispuserem as normas de organização judiciária e portarias do Juízo. 
(B) a prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os 
informes trazidos nos depoimentos. 
(C) os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de recurso 
(D) se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei 
 
20. Nos termos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), assinale a 
opção incorreta. 
(A) Compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido 
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. 
(B) De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma 
Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. 
(C) Os Municípios, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão 
normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 
(D) De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma 
Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA.  

 
QUESTÃO SUBJETIVA 

 
Elabore uma sentença de mérito, observando o procedimento sumaríssimo da Lei 9099/95, a 
partir dos seguintes dados:  
 
José da Silva, idoso, qualificado nos autos, trafegava com seu veículo por uma rodovia, sob o 
regime de concessão (pedágio), quando no início da noite e com fraca neblina, se deparou 
com um animal de médio porte (bezerro) a sua frente, e utilizando de todos os cuidados que a 
prudência exigia naquele momento, conseguiu desviar-se parcialmente do animal, vindo a 
atropelá-lo, atingindo a lateral direita de seu veículo, causando apenas danos materiais de 
pequena monta, em torno de (R$ 3.000,00). A concessionária prestou todo o atendimento 
necessário no momento do acidente, com grande presteza, mas se negou a reparar os danos 
sofridos pelo condutor.  
Diante da negativa administrativa, o autor ingressou com ação de reparação de danos 
materiais e morais nos Juizados Especiais, requerendo a condenação da concessionária nos 
danos materiais e morais sofridos, postulando pela inversão do ônus da prova, além da 
condenação em honorários sucumbenciais.  
A concessionária não apresentou proposta de acordo, optando por contestar a ação, arguindo 
preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade é do 
dono do animal que estava na rodovia. Denunciou à lide o dono do animal, com base nos 
mesmos fundamentos acima. No mérito, tece considerações sob a responsabilidade civil, 
argumentando que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista, que agiu com 
imprudência, situação que exclui sua responsabilidade. Em razão disso, pugnou, ao final, pela 
condenação do promovente em litigância de má-fé.  
As partes estavam devidamente representadas e anexaram todos os documentos com a inicial 
e contestação.  
Na função de Juiz Leigo, o candidato deverá redigir a peça, depois de ter presidido a instrução 
do processo, ficando a seu critério os fundamentos de fato e de direito, observando a doutrina 
e jurisprudência predominantes de nossos tribunais pátrios. 
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