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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1355314 Nr: 20449-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FABIANO LEONARDO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o desentranhamento dos documentos originais conforme solicitado 

pelo causídico às fls. 44, devendo a documentação ser substituída por 

cópias nos autos.

Após cumprida a determinação, arquive-se o presente.

Intime-se. Cumpra-se.

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 602/2018-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. 

0733880-29.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) LAURA DE OLIVEIRA LACERDA, matrícula nº. 

22027, Analista Judiciário, na Turma Recursal Única da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 17/12/2018.

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

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

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA N.º 599/2018-GRHFC - Normatizar o plantão judiciário da 

Comarca de Cuiabá, durante o recesso forense, das 14 horas do dia 

19/12/2018 às 12 horas do dia 07/01/2019, no que se refere às unidades 

judiciais e administrativas, bem como aos servidores e estagiários;

* A Portaria nº 599/2018-GRHFC completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº. 600/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio, 

lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o trimestre 

de JANEIRO a MARÇO/2019, na forma abaixo discriminada:

* A Portaria nº 600/2018-GRHFC completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº. 601/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

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

Cuiabá, durante o expediente no mês de JANEIRO/2019, na forma abaixo 

discriminada.

* A Portaria nº 601/2018-GRHFC completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 603/2018-GRHFC (1ª Alteração) - Alterar 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 Janeiro de 

2019, estabelecida pela Portaria nº. 594/2018-GRHFC de 11/12/2018, no 

período das 19:01h do dia 18/01/2019 até as 11:59h do dia 25/01/2019, da 

área cível, da seguinte forma:

* A Portaria nº 603/2018-GRHFC completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96604 Nr: 5665-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$397,47(trezentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76929 Nr: 13526-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/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$175,57(cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109604 Nr: 14514-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

674,35 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a 

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

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

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

260,92(duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800245 Nr: 6666-57.2013.811.0041

 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: LSSDN, VERILENE DE SOUSA SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078086 Nr: 268-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FALCÃO 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889151 Nr: 22687-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LANGELLA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 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$ 

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036961 Nr: 40059-02.2015.811.0041

 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: LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093741 Nr: 7837-44.2016.811.0041

 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: EDIMAR CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 
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quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720520 Nr: 15946-23.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANINS - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

PEREIRA - OAB:3159/MS, LÍGIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA - 

OAB:11603

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

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

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

2.248,16 (dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.124,08(um mil e cento e vinte e 

quatro reais e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.124,08(um mil e cento e vinte e quatro reais e oito centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906066 Nr: 34280-03.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZMAR VILHARGRA PRETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HORÁCIO VILHAGRA 

FILHO - OAB:2891, Rafael de Sousa Ribeiro - OAB:13.369

 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$ 

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742345 Nr: 39230-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMIÃO VIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, Mauri 

Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925391 Nr: 46745-44.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117850 Nr: 293-74.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TRINKE LTDA, VALMIR 

ARAÚJO DELGADO, CARMELITA DE MAGALHÃES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS 

- OAB:3591-MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070, PAULO 

EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

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

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

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

R$232,34(duzentos e trinta e dois reais trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26510 Nr: 13081-76.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO YUTAKA TAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ DA SILVA - 

OAB:10582, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, JOSÉ 

ANTONIO DE PINHO - OAB:1.820, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDALVO GARCIA - 

OAB:09880, EDALVO GARCIA JÚNIOR - OAB:68.569/PR, ROGÉRIO 

BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 231,72 (duzentos e trinta e um reais e 

setenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 115,86 (cento e quinze 

reais e oitenta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas. E 

para a parte requerida o valor de R$ 115,86 (cento e quinze reais e oitenta 

e seis centavos), para recolhimento da guia de custas, Fica cientificado de 

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

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

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

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196195 Nr: 6729-63.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

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

R$140,59(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181887 Nr: 28572-21.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL SARGON DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

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

R$140,59(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137392 Nr: 26304-71.2016.811.0041

 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: NIVALCI JOSÉ DA SILVA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 190, os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866451 Nr: 6738-10.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANA OLIVEIRA RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA e OUTRO - OAB:OAB/MT 3.844

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772060 Nr: 25149-72.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ALEX VICTOR OURIVES NINCE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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$ 

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92927 Nr: 11318-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO 

ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

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

MORAES - OAB:4.834/MT

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

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

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

R$177,14(cento e setenta e sete reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57914 Nr: 1345-71.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

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

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

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

R$233,62(duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286028 Nr: 8037-66.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE GUIA CORDEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113545 Nr: 16156-98.2016.811.0041

 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: JOSÉ MACIEL DOS SANTOS ALCANTARA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791780 Nr: 45865-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO PEREIRA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-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$ 

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946515 Nr: 58329-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

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

devidamente INTIMADA à parte impugnante, para que efetue, no prazo de 

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328293 Nr: 1065-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740578 Nr: 37311-36.2011.811.0041

 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: JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAIS - OAB:12.549/MT, LUCIANO ROCHEDO BENTO - 

OAB:45828/RS, MICHELE MENNA SOARES - OAB:38936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE APARECIDA 

NATEL GLASER DA SILVA - OAB:50586/PR, MICHELLY CRISTINA 

ALVES NOGUEIRA TALLEVI - OAB:40863

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400158 Nr: 33029-23.2009.811.0041

 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: LOURDES PEREIRA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839264 Nr: 43796-81.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

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

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

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

554,02 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,59(cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038818-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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 a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022366-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O 

(ADVOGADO(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo Eletrônico nº: 1022366-80.2018.8.11.0041 Vistos. Verifica-se da 

análise dos documentos acostados aos autos que, embora devidamente 

intimada para juntar ao processo o cálculo atualizado até a data do pedido 

recuperacional, a parte autora assim não o fez. Tendo em vista que o 

período laboral do credor foi anterior a 20/02/2018, intime-se o requerente 

para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o cálculo atualizado até a 

referida data. Com a juntada da manifestação, venham os autos 

conclusos. Em caso de descumprimento da determinação acima, intime-se 

o administrador judicial para, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022371-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOROEL RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO(A))

JOCELI KUHN OAB - MT3913/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1022371-05.2018.8.11.0041 Vistos. Verifica-se da 

análise dos documentos acostados aos autos que, embora devidamente 

intimada para juntar ao processo o cálculo atualizado até a data do pedido 

recuperacional, a parte autora assim não o fez. Tendo em vista que o 

período laboral do credor foi anterior a 20/02/2018, intime-se o requerente 

para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o cálculo atualizado até a 

referida data. Com a juntada da manifestação, venham os autos 

conclusos. Em caso de descumprimento da determinação acima, intime-se 

o administrador judicial para, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1036446-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCARLEY SANTOS SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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))

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:

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, 13 

de dezembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026887-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEL CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (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, 13 

de dezembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039502-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (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, 13 

de dezembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038090-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPO METRO TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA E PROJETOS LTDA - 

EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TOSATI OAB - SP155667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039584-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO TADEU DO ESPIRITO SANTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040414-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SIMAO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA CAMILO OAB - RO7630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1016444-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO SATURNINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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))

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 a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040812-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1040812-34.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos 

do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial; b) comprovante de endereço; c) CTPS. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Defiro o os benefícios 

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

providências. Cuiabá, 28 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028362-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo eletrônico n° 1028362-59.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos 

do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) procuração atualizada; 

b) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); 

c) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial (30.11.2017); d) certidão de trânsito em 

julgado; e) documentos pessoais da parte autora, inclusive CTPS; f) 

comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342555 Nr: 18324-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA -EPP, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP

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

OAB:15.948/MT, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

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

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

OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948596 Nr: 59462-88.2014.811.0041

 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: MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRONÔMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:14811/MT, 

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

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

inerte. Assim, impulsionando os autos, intimo o administrador judicial, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, apresentar o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido da recuperação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335026 Nr: 16705-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 12 de 648



 PARTE AUTORA: SELMA APARECIDA THEIXEIRA, CM Administração 

Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA SERV E 

INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, IVANI BATISTA LISBOA - OAB:202.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, THAÍS 

SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

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

judicial, impulsiono os autos e promovo a sua intimação, para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214270 Nr: 9704-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 12.000,00, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

A recuperanda e o administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 23/25 e 26/27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 12.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001324-93.2016.5.23.0003.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 12.000,00, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088217 Nr: 5309-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTI TRANSPORTES LTDA, MARILTON PROCOPIO 

CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS LIBERATO - OAB:15205/MT

 Visto.

Determino, que a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, junte aos autos 

os documentos originais ou cópias autenticadas dos títulos e documentos 

que legitimaram seu crédito, nos termos do art. 9º, parágrafo único da lei 

11.101/05, sob pena de extinção e arquivamento.

.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1039753 Nr: 41480-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT

 Visto.

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

dos documentos, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079499 Nr: 1208-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILDO SANTANA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

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

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1001862 Nr: 24206-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELI GUIMARAES DA SILVA VALADARES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

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

 Visto.

GRAZIELI GUIMARÃES DA SILVA VALADARES ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 2.430,77, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

2.422,40 (fls. 39/41).

Parecer do Ministério Público (fls. 43/44).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 2.430,77, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001367-20.2013.5.23.0008.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 
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crédito do habilitante é de R$ 2.422,40, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GRAZIELI GUIMARÃES DA SILVA VALADARES, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 2.422,40, classificado como extraconcursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1311417 Nr: 11236-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRANCISCO SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MAURO ROMAN DE 

ARRUDA - OAB:10306-A/MT

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 62/63, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a falida e o administrador judicial para manifestação, 

no prazo comum de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1306766 Nr: 10029-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ CORREA DA COSTA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Tendo em vista que o administrador judicial apresentou o cálculo 

atualizado do crédito (fl. 51), intime-se a recuperanda para manifestação, 

no prazo de 05 dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346557 Nr: 19085-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT JUNIOR DAMACENA SANTOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DA FONSECA E SILVA 

NETO - OAB:OAB- 22447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 21.386,88 (fl. 23), atualizado até 31/08/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 21/07/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324105 Nr: 14329-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO EMILIO CHAVES DINIZ, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8.311/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 128.963,82 (fl. 16), atualizado até 31/07/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1337666 Nr: 17313-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DENISE DEIRANE DE 

OLIVEIRA - OAB:11937, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 30 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 32.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1300415 Nr: 8581-68.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Visto.

WILKSON ARAUJO DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING 

LTDA (CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

12.972,15, no quadro geral de credores, tendo em vista que apesar de ter 

ajuizada um demanda anterior, o nome do habilitante não consta na 

relação de credores.

A falida e o Administrador Judicial manifestam pela manutenção do crédito, 

no valor atualizado de R$ 24.986,50 (fls. 23/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 31/33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 12.972,15, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0088300-13.2010.5.23.0004.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 24.986,50, tendo em vista que o cálculo não 

foi atualizado pela parte autora, devendo este valor ser mantido na relação 

de credores.

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

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

determino que o administrador judicial mantenha o crédito de WILKSON 

ARAUJO DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

24.986,50, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319887 Nr: 13184-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:14.245MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O

 Visto.

BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 15.000,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários.

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 155/157 e 159/160).

Parecer do Ministério Público (fls. 165/167).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 15.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001088-35.2016.5.23.0006.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 15.000,00, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264663 Nr: 25937-13.2017.811.0041

 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: DIEGO GONÇALVES MARTINS CHAVES, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, GALENO NUNES FERREIRA - OAB:17115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 06, possui poderes expressos tão 

somente para propor reclamação trabalhista, sob pena de indeferimento 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258823 Nr: 23968-60.2017.811.0041

 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: CELIA ELIGIA BARGA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 

OAB:OAB/PA 15.186-A, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por CELIA ELIGIA BRAGA, 

por dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA. (Processo nº 2997-63.2016.811.0041 – 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309524 Nr: 10753-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA DE FRANÇA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS 

- OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

LUZIA MARIA DE FRANÇA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA 

SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (CÓDIGO 1061850), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 5.701,76, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários.

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 12/16 e 18/20).

Parecer do Ministério Público (fls. 21/23).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 5.701,76, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001359-87.2015.5.23.0003.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LUZIA MARIA DE FRANÇA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 5.701,76, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1289016 Nr: 4625-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDE SOL ALVES DO NASCIMENTO, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:203065, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, trazer aos autos 

o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do pedido de 

recuperação judicial (17/12/2014), sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 2761-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANTO FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seriema Produtos Alimentícios Ltda., Edvino 

Ferreira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, EURIPEDES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA - 

OAB:3601-B, MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B

 Visto.

Os autos vieram-me conclusos por força da decisão proferida em 

18/09/2018, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que ao verificar que a 

presente ação pode impactar a falência da ré SERIEMA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, determinou a remessa dos autos para este Juízo.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Integrado Apolo, verifico que em 

27/11/2012, foi declarada encerrada a falência da empresa SERIEMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, nos autos nº 6744-76.1998.811.0041, e 

devidamente arquivado em 11/01/2018, data esta anterior a decisão 

proferida pela Vara Bancária.

 Assim, ante o teor da sentença proferida nos autos da falência (Processo 

n. 6744-76.1998.811.0041), nada mais há que se reclamar neste Juízo que 

já encerrou sua prestação jurisdicional, devendo o presente feito ser 

devolvido a vara de origem.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1148507 Nr: 30990-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO CÂNDIDO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 30 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 68.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307710 Nr: 10296-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLLA FERREIRA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9229MT

 Visto.

KEYLLA FERREIRA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 17.631,07, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários.

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 13.835,06 (fls. 30/34).

Parecer do Ministério Público (fl. 35).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 17.631,07, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0031300-46.2010.5.23.0007.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 13.835,06, tendo em vista que o cálculo 

foi atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

KEYLLA FERREIRA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 13.835,06, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307708 Nr: 10295-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FLORIANO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Tendo em vista que o administrador judicial apresentou o cálculo 

atualizado do crédito (fls. 23/24), intime-se a recuperanda para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309878 Nr: 10824-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LUIZ DA SILVA ME, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDINA APARECIDA LOPES - 

OAB:24339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias, emendar a petição 

inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias autenticadas 

nos termo do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1303902 Nr: 9403-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERASMO CARLOS DOS SANTOS BRITO, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Tendo em vista que o administrador judicial apresentou o cálculo 

atualizado do crédito (fl. 36), intime-se a recuperanda para manifestação, 

no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304901 Nr: 9668-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGUINER DE SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DOS SANTOS CORDEIRO 

- OAB:6108/RO, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT

 Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA 

NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. 

PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não 

foi devidamente comunicada nos autos. (...). 2. Agravo interno não 

conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 866039 SP 2016/0039563-3, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018) Ante o exposto, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

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

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1325527 Nr: 14648-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCLORO COMÉRCIO LTDA, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIMENTA DA 

ROCHA - OAB:75.476/MG, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - 

OAB:96.745/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT - OAB:

 Justiça:PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento 

das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no 

AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O 

cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, 

não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 

3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016) (destaquei)Assim, considerando que apesar de intimado por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10334, a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas processuais, nem justificou sua 

impossibilidade de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161062 Nr: 36396-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUENE MEIRA DE SOUZA XAVIER, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 07, possui poderes expressos tão 

somente para propor reclamação trabalhista, sob pena de indeferimento 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152758 Nr: 32977-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA SANTOS GOMES, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

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

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

OAB:9229/MT

 Visto.

BENEDITA MARIA SANTOS GOMES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING 

LTDA (CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

362.082,66, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do valor 

pleiteado (fls. 64/68).

Parecer do Ministério Público (fls. 84/86).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 362.082,66, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 01971.2006.051.23.00-8.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusãodo crédito de 

BENEDITA MARIA SANTOS GOMES, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 362.082,66, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1159008 Nr: 35512-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Visto.

Renove-se vista a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1196535 Nr: 3467-85.2017.811.0041

 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: PAULO CESAR DE CAMPOS, Luiz Alexandre Cristaldo, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Intime-se a sra. STELLA CAROLINA ZEFERINO DA SILVA BARROS - 

OAB/MT 18.803, para assinar sua manifestação de fl. 32, sob pena de 

desentranhamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126863 Nr: 21664-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PADILHA DE CARVALHO, ANTONIA CORREA 

DE CARVALHO, FERNANDO COSTA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, FERNANDO COSTA FERNANDES - OAB:, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

Ante a certidão retro, renove-se vista a RECUPERANDA para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 845571 Nr: 49247-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA GOES SOUZA, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6565/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

ANA KAROLINA GOES SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

5.464,82, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e o Administrador Judicial manifestam pela manutenção do crédito, 

no valor atualizado de R$ 8.793,71 (fls. 46/48).

Parecer do Ministério Público (fls. 51/54).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 5.464,82, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000152-52.2012.5.23.0005.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 8.793,71, tendo em vista que o cálculo não 

foi atualizado pela parte autora.
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Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ANA KAROLINA GOES SOUZA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 8.793,71, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079500 Nr: 1209-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE VERDI, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA - OAB:, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT, VIRIATO BISPO 

SEABRA - OAB:11061

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

 Visto.

Ante a petição de fl. 28, intime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1042750 Nr: 42857-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

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

 Visto.

THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

14.541,18, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 66/71).

Parecer do Ministério Público (fls. 73/75).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 14.541,18, em virtude de honorários 

advocatícios sucumbenciais.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 14.541,18, classificado como concursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305915 Nr: 9885-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON DA SILVA LEITE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROGERIO GALLEGO - OAB:OAB/MT 9809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Vistos.

Intime-se o requerente, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de fls. 34/36 e 38/39, bem como 

parecer de fls. 40/41-v.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310690 Nr: 11012-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR COUTINHO CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo, conforme se infere à fl. 42.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender pertinente.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1354373 Nr: 20307-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARANTE PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da 

sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão 

do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; d) CTPS. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 
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anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC. Retifique-se a autuação deste feito (...). Às 

providências. Cuiabá, 30 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1354370 Nr: 20305-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HYDEBALDO FERNANDO DUQUE 

FREIRE - OAB:17.718/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15.357/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda.(...). No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da 

sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão 

do trânsito em julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

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

pessoais da parte autora, inclusive CTPS; e) comprovante de endereço. 

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe.Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC.Retifique-se a autuação deste feito(...).Às 

providências.Cuiabá, 30 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 222893 Nr: 30799-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAG COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANNA ISABELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA - OAB:OAB/MT 18.334/O, LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA DE MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.918/MT

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a falência da empresa Cotton King Ltda., nº 

29375-91.2010.811.0041 (código n. 459997), que é de competência do 

Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 348673 Nr: 18856-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA CRISTHINA GREGNANIN - OAB:188882/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LEÃO SOARES - 

OAB:MT/9856-E, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13258

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa Clautur Viagens e Turismo 

Ltda. - Me, nº 9994-58.2014.811.0041 (código n. 870543), que é de 

competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1040103 Nr: 41692-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

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

OAB:684-COREC, NELSON FEITOSA - OAB:3839, RENATA SCOZZIERO 

DE ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950

 Vistos.Considerando que houve pagamento voluntário da obrigação, em 

conformidade com a decisão de fl. 92, expeça-se alvará judicial em favor 

de Antônio Frange Júnior, na conta indicada na petição de fl. 100.No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152814 Nr: 33015-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DO NASCIMENTO CASTRO, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19.067-O, BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - OAB:20.102/A, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, RUI CARLOS 

DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Diante do exposto, julgo procedente, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao 

administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da falida o 

crédito da parte autora no montante de R$ 6.442,91 (seis mil quatrocentos 

e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora.Cientifique-se o Ministério 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286667 Nr: 3808-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo 

único e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, 

uma vez que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 

30 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1329321 Nr: 15461-76.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERENCIANO, BAGGIO ASSOCIADOS ADVOGADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERECIANO - OAB:91.916/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:16.368, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Pelo exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1006593 Nr: 26203-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ARTHUR BETTINI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Isso posto, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da perda superveniente 

do objeto. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

natureza e importância da causa, com fundamento no art. 85, § 2º. Cuja 

exigibilidade fica suspensa, diante do deferimento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e dê-se ciência ao Ministério 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1321609 Nr: 13656-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. C. N TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo 

único e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, 

uma vez que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 

30 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311420 Nr: 11239-65.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS, FRANCILEI MARIANO DO 

CARMO

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

INCORPORADORA LTDA EPP, GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, 

MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA

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

OAB:18763-A, JAIME LUIZ KOSCHECK - OAB:8758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo 

único e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 
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benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma 

vez que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 

30 de novembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338594 Nr: 17463-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo 

único e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma 

vez que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 

07 de dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1040524 Nr: 41876-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, JOSUÉ MARQUES DA SILVA, WILSON MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa J. Marques Indústria de 

Artefatos de Cimento Ltda., nº 26677-39.2015.811.0041 (código n. 

1007731), que é de competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 771918 Nr: 25002-46.2012.811.0041

 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: ADÃO ALVES FONTES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, MAISSA ALMEIDA DE JESUS - OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Dos autos se vê que, embora devidamente intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

 Assim, nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, intime-se a requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao abandono de causa 

pela parte autora.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316898 Nr: 12394-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

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

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto 

aos petitórios de fls. 42/44 e 46/49.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 357064 Nr: 33054-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHOS ARAMIS PINTO GUEDES, MARCOS JOSE 

MARTINS FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, YVAN AYRES DA SILVA - OAB:3421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Vistos.

Renove-se a intimação da parte autora, através de seu patrono para, em 

05 (cinco) dias, pronunciar-se quanto aos termos da decisão de fl. 165.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152624 Nr: 32890-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ROCHA MACHADO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE V. ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645-O, HELTON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 22 de 648



HELLMANN - OAB:OAB/MT 25.365-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a requerida através do seu novel patrono para, em 05 (cinco) 

dias, apresentar o valor de seu crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial.

Na sequência, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346252 Nr: 19018-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL DE CUIABÁ E MUNICÍPIOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.236/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a 

parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Engeglobal 

Construções Ltda.

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação.

Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada da manifestação, intime-se o administrador judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

constituição do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

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

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

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

d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe.

Às providências.

 Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1354423 Nr: 20323-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCHI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEYDER PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:125417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1183065 Nr: 44793-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MORAIS DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139559 Nr: 27179-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VENCESLAU DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139562 Nr: 27182-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: ROBERTO CANDIDO PACHECO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139561 Nr: 27181-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ALVES FERREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152577 Nr: 32856-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINALDO SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT, JONAS 

PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205058 Nr: 6498-16.2017.811.0041

 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: ARIENE BERGAMASCHI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 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

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 31.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender pertinente.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286238 Nr: 3640-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO KESSLER, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCAS DANIEL VELASCO DA SILVA - 

OAB:52.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intimem-se a recuperanda e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 24 de 648



Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1343172 Nr: 18437-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS RODRIGUES 

DE QUEIROZ - OAB:35.366

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 11, por se tratar de recolhimento de custas 

judiciais.

Deste modo, intime-se a parte autora para, em 48 horas, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296873 Nr: 7465-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINA MORAES DE SOUZA FERREIRA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, NICOLE JAHN LOCKS - OAB:321684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de fls. 29/36 e 38/39, bem como 

parecer de fls. 40/43.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296435 Nr: 7280-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE COSTA MARQUES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, TONY VITOR SANTOS 

SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de fls. 35/38 e 40/41, bem como 

parecer de fls. 43/45-v.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813268 Nr: 19745-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Dos autos se vê que, embora devidamente intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

 Assim, nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, intime-se a requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao abandono de causa 

pela parte autora.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1284192 Nr: 3007-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIA ANTONIA DE OLIVEIRA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, ITAHUM COM 

TRANSPORTE EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JANIMARA DA SILVA GOULART - 

OAB:22536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante a adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1171505 Nr: 40783-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A, BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

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

OAB:684-COREC, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948970 Nr: 59633-45.2014.811.0041

 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: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA ME, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JULIANO MUNIZ CALÇADA - OAB:6694/MT

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

 Visto.

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

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 984627 Nr: 16122-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLAS LEMES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816/MT

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

 Visto.

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

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1290469 Nr: 5055-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DA COSTA FREIRE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA MELCHET 

- OAB:18.610/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 10, possui poderes expressos tão 

somente para atuar no âmbito da justiça do trabalho, sob pena de 

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

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241773 Nr: 18636-15.2017.811.0041

 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: FERNANDO HENRIQUE SANTOS SOUZA, CARLA 

HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

FERNANDO HENRIQUE SANTOS SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 3.278,00, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários.

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 23/25 e 27/28).

Parecer do Ministério Público (fls. 29/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 3.278,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001131-72.2016.5.23.0005.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

FERNANDO HENRIQUE SANTOS SOUZA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 3.278,00, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079577 Nr: 1277-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARRELHYNE DOS SANTOS SOUSA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

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

 Visto.

MARRELHYNE DOS SANTOS SOUSA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 7.864,76, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 05/08, 13/26 e 39).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

7.846,41 (fls. 41/44

Parecer do Ministério Público (fls. 47/48).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 8.161,39, resultante da reclamação 
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trabalhista nº 0001098-41.2014.5.23.0009.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 7.846,41, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARRELHYNE DOS SANTOS SOUSA, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 7.846,41, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1025409 Nr: 34536-09.2015.811.0041

 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: OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Considerando que os embargos de declaração opostos pela União às 

fls. 1943/1951, visam obter efeitos infringentes, intime-se o administrador 

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

II - Após, com a juntada da manifestação, colha-se parecer do Ministério 

Público.

III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064164 Nr: 52794-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

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

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1001523 Nr: 24089-59.2015.811.0041

 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: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

H. F. COMERCIO DE PEÇAS, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, 

ARICÁ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

HOMERO LIMA NETO - OAB:23.064, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MARCOS AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/0 MT, vitor miranda amorim - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que o edital de aviso de recebimento do plano foi publicado 

no Diário Oficial do dia 28/09/2018 (fl. 1424), e que já escoou o prazo de 

30 (trinta) dias previsto no caput do artigo 55, da Lei de Regência, bem 

como que já foi apresentada objeção ao plano de recuperação judicial (fls. 

1426/1434, 1435/1437 e 1440/1442), INTIMEM-SE AS RECUPERANDAS 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em CONJUNTO COM O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, indiquem data, local e hora para realização da 

Assembleia Geral de Credores.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111926 Nr: 15486-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO FERNANDES DA SILVA, ELINA PADILHA 

FERNANDES, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA., NORTETRANS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, 

LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

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

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1121328 Nr: 19376-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO, SAMIR 

HAMMOUD, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 75/77, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179418 Nr: 43569-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 
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ME, ALIZINÉIA BATISTA DOS REIS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10.120/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - 

OAB:10120, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199460 Nr: 4518-34.2017.811.0041

 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: FABIANO VIEIRA DE MELO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida á fl. 15, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais, conforme certidão de fl. 06.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164664 Nr: 37806-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIZINO CORDEIRO, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, TIAGO FERREIRA CAMPOS - OAB:19258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 09, possui poderes expressos 

para propor ação trabalhista, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1170721 Nr: 40487-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados à fl. 133, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185151 Nr: 45558-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMY PEREIRA DE MAGALHÃES, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15497, 

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191697 Nr: 1974-73.2017.811.0041

 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: MARCOS VENICIO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174792 Nr: 42028-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 
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sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161103 Nr: 36423-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYSA DA SILVA FRANCISCO, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Ademais, não foi possível proceder a intimação da parte autora no 

endereço declinado na exordial, o que, ao que tudo indica, a parte autora 

mudou de endereço sem comunicar aos autos seu novo paradeiro ou 

forneceu endereço incompleto, o que ocasionou a sua não localização 

para ser intimada a dar prosseguimento ao feito. Com as advertências do 

art. 274, parágrafo único, do CPC, as intimações presumem-se válidas. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS 

AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA 

NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe o art. 

274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi 

devidamente comunicada nos autos. (...). 2. Agravo interno não 

conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 866039 SP 2016/0039563-3, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018) Ante o exposto, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

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

P. I. C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191701 Nr: 1977-28.2017.811.0041

 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: MARIO IZIDORO JACINTO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ROSILENE PEREIRA DE LANA LAECI DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO 6437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820610 Nr: 26841-72.2013.811.0041

 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: JOENES SOBRINHO DE JESUS, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Visto.

JOENES SOBRINHO DE JESUS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

15.418,12, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e o Administrador Judicial manifestam pela manutenção do crédito, 

no valor atualizado de R$ 20.570,24 (fls. 19/21).

Parecer do Ministério Público (fls. 35/38).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 15.418,12, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0085600-73.2010.5.23.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 20.570,24, tendo em vista que o cálculo não 

foi atualizado pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOENES SOBRINHO DE JESUS, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 20.570,24, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1244375 Nr: 19398-31.2017.811.0041

 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: HANDERSON CLEITON PEREIRA DE SOUZA, ANTÔNIO 

LUIZ FERREIRA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

6.664

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

HANDERSON CLEITON PEREIRA DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 27.419,59, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 

195/197).

Parecer do Ministério Público (fls. 198/201).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 27.419,59, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001273-38.2014.5.23.0008.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de HANDERSON CLEITON PEREIRA DE SOUZA, no 

quadro de credores da falida, no valor de R$ 27.419,59, classificado como 

extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232112 Nr: 15571-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI SILVA DOS SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O, 

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

I – Ante a manifestação da requerente às fl. 28/29, intime-se a 

recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

II – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038716 Nr: 40947-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

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

 Visto.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ingressou com 

o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 1.519.120,48, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 1.380.399,30 (fls. 64/66 e 74/77).

 (fls. 195/197).

Parecer do Ministério Público (fls. 143/144).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos referente a consumo de energia elétrica, no valor atualizado 

de R$ 1.519.120,48.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 1.380.399,30, tendo em vista que o cálculo 

foi atualizado erroneamente pela parte autora.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 1.380.399,30, 

classificado como extraconcursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270405 Nr: 27785-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO, 

CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO promove a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a recuperação judicial de DSS SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041– Código 999210), todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 82, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 82, foi 

efetivada via DJE nº 10352 publicado em 05/10/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de proceder com a regularização 

processual, mediante a juntada de mandato que outorgue poderes para 

atuar no presente feito, o indeferimento da petição inicial é medida que se 

impõe, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

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

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232584 Nr: 15732-22.2017.811.0041

 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: ELAINE FRANCO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO - 

OAB:14.743/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 51, trazendo aos autos o cálculo 

pormenorizado e atualizado até a data da decretação da falência 

(28/10/2015), de acordo com o disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1283193 Nr: 2676-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VIEIRA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENEGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293581 Nr: 6042-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

BANCO DO BRASIL apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE 

CREDORES, nos autos da Recuperação Judicial de JOSE COTTON KING 

LTDA (Código 459997), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

A recuperanda e o administrador judicial manifestaram pela extinção do 

processo, em razão da litispendência com os autos nº 

25150-52.2015.811.0041 (Código 1004063).

É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de impugnação e a impugnação nº 

25150-52.2015.811.0041 (Código 1004063), eis que envolve as mesmas 

partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os 

mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

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

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1231868 Nr: 15471-57.2017.811.0041

 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: IGOR DA CRUZ DE MELO, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR V. SOUZA & CIA LTDA EPP, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

BLITZ AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1241775 Nr: 18638-82.2017.811.0041

 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: WALDEMIR LISBOA DA CONCEIÇÃO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos 

os documentos que esclareçam a origem e o valor do seu crédito de 

maneira pormenorizado, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1251563 Nr: 21635-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ANGEL SANCHEZ CARVAJAL, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE TAVARES 

TAMBELINI - OAB:OAB/SP 300994, RONILDO MEDEIROS JUNIOR - 

OAB:18514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 39/40, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270432 Nr: 27810-48.2017.811.0041

 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: WELLINTON BARBOSA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 09, possui poderes expressos tão 

somente para propor ação trabalhista, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241757 Nr: 18626-68.2017.811.0041

 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: GUSTAVO CESAR SCALCON, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11373/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

GUSTAVO CESAR SCALCON ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 1.809,73, no quadro geral de credores, juntando, para 

tanto, os documentos que entendeu necessários.

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 23/25 e 28/29).

Parecer do Ministério Público (fls. 30/32).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 1.809,73, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000269-38.2015.5.23.0005.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GUSTAVO CESAR SCALCON, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 1.809,73, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232088 Nr: 15548-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM RODRIGUES DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS, LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI - 

OAB:12483-E

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada LUCIANA AMÁLIA ALVES, 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1210279 Nr: 8504-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Visto.

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

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 983894 Nr: 15816-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE ARRUDA MARTINS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12.856 - 

OAB/MT

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

 Visto.

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

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199469 Nr: 4526-11.2017.811.0041

 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: A UNIÃO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A

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

OAB:684-COREC, PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO - OAB:PROC. FAZ. 

NACI

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

OAB:9229/MT

 Com a juntada da manifestação da parte autora, impulsionando o feito, 

intimo a falida para se manifestar nos presentes autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813266 Nr: 19743-36.2013.811.0041

 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: ALUIZIO PEDRO SANTIAGO, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:14.826, TONY 

VITOR SANTOS SOUSA - OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - OAB:5932/O, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida para se manifestar nos presentes 
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autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 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: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882 OAB/RS

 Certifico que, em cumprimento à determinação de fls. 81/82, republico a 

sentença de fls. 62/63 para que sejam intimados os advogados da parte 

requerida, Sr. Nícolas Franco Bohmer OAB/RS n° 88807 e Rafael Sperotto 

OAB/RS n° 60/882: Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista 

distribuída em 07/05/2014, proposta por Edilson da Cruz Nascimento em 

desfavor da empresa AP Serviços Agronômicos Ltda., visando 

inicialmente habilitar o valor de R$ 19.539,24 (dezenove mil e quinhentos e 

trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) no quadro-geral de credores 

da recuperanda, na classe trabalhista. A parte autora aduz que o 

montante devido consiste em verbas indenizatórias apuradas na Vara do 

Trabalho, cujo vínculo empregatício se refere a período anterior e posterior 

ao pedido de recuperação judicial neste Juízo. Juntou documentos às fls. 

07/09 e 11/16. Intimada, a recuperanda informa que o crédito da parte 

autora já consta na lista de credores no montante de R$ 933,83 

(novecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), pleiteando pela 

total improcedência do pedido, ou alternativamente, se procedente, os 

valores sejam atualizados até a distribuição do pedido de recuperação 

judicial, fls. 22/29. Às fls. 38/55, a parte autora peticiona aduzindo que os 

valores do crédito devidamente corrigidos correspondem ao montante de 

R$ 17.455,50 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), requerendo, ao final, a procedência de seu pleito. 

Instado a se manifestar, às fls. 59/60 o administrador judicial opinou pela 

majoração do crédito trabalhista no quadro-geral de credores no montante 

de R$ 17.445,50 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), conforme cálculo apresentado nos autos à fl. 43. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Pretende a parte autora a majoração de 

seu crédito trabalhista no montante R$ 17.445,50 (dezessete mil e 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), no 

quadro-geral de credores da recuperanda, alegando que consistem em 

verbas de caráter indenizatório, cujo montante é líquido e certo. No 

presente caso, vê-se na certidão emitida pela Vara do Trabalho que há 

previsão expressa da importância pleiteada na inicial, bem assim que 

referido documento constitui título executivo validamente formalizado junto 

ao Juízo Trabalhista, o que autoriza a manutenção do valor estipulado 

entre as partes, nos termos do art. 6º, § 2º, da LRF. Cabe registrar, ainda, 

que a relação de emprego havida entre as partes, mesmo que com término 

posterior ao pedido de recuperação judicial, justifica a possibilidade de 

sujeição do crédito constituído perante a Justiça do Trabalho à 

recuperação judicial. Isso porque a interpretação do art. 49, caput, em 

conjunto com o art. 6º, § 1º, ambos da LRF autoriza a conclusão de que 

estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial os créditos 

decorrentes de fatos jurídicos constituídos anteriormente ao pedido 

recuperacional, ainda que o título tenha se formado em momento posterior. 

Nesse sentido trilha a jurisprudência pátria, notadamente do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO – Recuperação judicial – Crédito trabalhista – Reclamação 

trabalhista ajuizada após o requerimento da recuperação judicial – 

Composição entre o reclamante e a recuperanda homologada perante a 

justiça especializada – Sujeição ao procedimento recuperatório – Decisão 

mantida neste ponto. (...). TJSP. AI 2162866-96.2015.8.26.0000. Rel. Des. 

Ricardo Negrão. Órgão julgador 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial. DJE 29/03/2016. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC, e determino ao administrador judicial que inclua no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda a diferença do crédito 

da parte autora, somando, assim, o montante final de R$ 17.445,50 

(dezessete mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 

centavos), consistentes nos valores devidos a títulos de verbas 

indenizatórias. Concedo, nesta oportunidade, os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, razão pela qual o 

pagamento das custas e despesas processuais ficam suspensos, se 

pendentes, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo Diploma. Não são 

devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866236 Nr: 6581-37.2014.811.0041

 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: D. T. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, DIOGO TADEU 

ALVES CORREA - ME, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, RUBIANE KELI 

MASSONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT/ 

12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Impulsionando os autos, em cumprimento ao item 3, da decisão retrô, 

intimo o Banco do Brasil para se manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 75152 Nr: 4302-45.1995.811.0041

 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: PENHA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, Rodrigo Colado Simão - OAB:9269 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 Visto.

O síndico nomeado por esta magistrada apresentou às fls. 1679/1683, 

relatório pormenorizado do processo, ocasião em que requereu o 

encerramento da falência após a oitiva dos interessados e do Ministério 

Público, em razão da falta de ativos da massa.

Assim, ante o pedido de encerramento da falência, passo a fazer as 

seguintes deliberações:

1) A fim de conferir maior publicidade ao pedido formulado pelo síndico, 

determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, expeça EDITAL, contendo cópia 

da presente decisão, com prazo de 10 (dez) dias úteis, para que 

credores/ interessados tenham ciência do pedido de encerramento da 

falência.

 1.1) Expedido o edital, intime-se o SÍNDICO para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, promover sua retirada para publicação no seu website, haja 

vista a falta de recursos da massa para suportar os custos da publicação 

do edital em órgão oficial.

 1.2) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO providencie a fixação de 

cópia do edital, na entrada do fórum, no local onde são afixados os editais 

expedidos pelos magistrados desta Comarca.

2) Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, deverá o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO certificar e encaminhar os autos ao Ministério Público para 

parecer sobe o pedido de encerramento da falência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274139 Nr: 29073-18.2017.811.0041

 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: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial, intime-se a parte autora 

para manifestação no prazo de 05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320259 Nr: 13270-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIREZ & DIAS LTDA, MIGUEL ASCENCIO DIAS 

RAMIREZ, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL NERES SENA - 

OAB:OAB/RO 6887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Ante as alegações da recuperanda (fls. 108/109), intime-se o credor para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324130 Nr: 14342-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. A. DOCENA - ME, FABIO ALEX ARAÚJO DOCENA, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adroaldo docena junior - 

OAB:18.326-MS, FERNANDA RIBEIRO ROCHA - OAB:16705, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

F.A.A DOCENA ME promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto a 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041– Código 1146110), todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 17, foi determinada a regularização da petição 

inicial, sob pena de indeferimento da exordial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 17, foi 

efetivada via DJE nº 10340, publicado em 19/09/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a regularização da petição inicial, deixou 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de regularizar a petição inicial, consoante 

determina a lei de Regência, o indeferimento da petição inicial é medida que 

se impõe, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

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

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1329320 Nr: 15460-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIS BALHESTEIRO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 7.486,66 (fl. 18), atualizado até 30/08/2013, tendo sido a 

decretação da falência em 27/07/2011.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1344400 Nr: 18657-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALPAV COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DOS REIS COTO - 

OAB:156.058/SP, VALÉRIA DE PAULA THOMAS DE ALMEIDA - 

OAB:131.919/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1123380 Nr: 20220-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ELIAS DA COSTA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 
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OAB:14485

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOÃO BATISTA ELIAS DA COSTA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 11.879,24, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346264 Nr: 19027-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAN RIBEIRO DOS SANTOS

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DA ROSA - 

OAB:8.487-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada (ROSANA GOMES DA ROSA), 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1333794 Nr: 16404-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAG COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1345960 Nr: 18944-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REIVELINO LUCIO DE RESENDE, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10.083/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT

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

 Visto.

Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315638 Nr: 12108-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 22/23, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309452 Nr: 10728-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, IVANIR IVO WICHROWSKI DIAS - OAB:34688

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

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 33/34, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1330362 Nr: 15708-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GONSALVES PEREIRA

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

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ADEILTON 

GONSALVES PEREIRA, por dependência aos autos da recuperação 

judicial da ENSERCON ENGENHARIA LTDA (Processo nº 

59123-32.2014.811.0041 – Código 947963), 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.
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Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1303879 Nr: 9398-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LEITE DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:OAB-MT 11876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14.485

 Visto.

Tendo em vista que o administrador judicial apresentou o cálculo 

atualizado do crédito (fl. 36), intime-se a recuperanda para manifestação, 

no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1305348 Nr: 9772-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS PEREIRA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB-MT 11876, JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Tendo em vista que o administrador judicial apresentou o cálculo 

atualizado do crédito (fl. 48), intime-se a recuperanda para manifestação, 

no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316585 Nr: 12329-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL BENEDITO SOUZA, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE 

PEÇAS LTDA-ME, CESAR V. SOUZA E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, trazer aos 

autos o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do 

pedido de recuperação judicial (16/04/2015), sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1344876 Nr: 18764-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEIDE DE SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198467 Nr: 4111-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCARDINI CANDIA, BRESSANE & LAURINDO 

ADVOGADOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 

CHAUL - OAB:90666/MG, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

 Visto.

Renove-se vista a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307202 Nr: 10161-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MEIRELES DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Visto.

GILMAR MEIRELES DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 19.703,53, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 22/23 e 30/32).

Parecer do Ministério Público (fls. 27/28).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 19.703,53, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000711-92.2015.5.23.0008.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

GILMAR MEIRELES DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, 
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para que passe a constar o valor de R$ 19.703,53, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318400 Nr: 12766-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 39/41, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847015 Nr: 50565-08.2013.811.0041

 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: SUELAINE ALVES SILVÉRIO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LAURA F. PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1323612 Nr: 14206-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVERSON MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por KEVERSON 

MARQUES DE SOUZA, por dependência aos autos da falência de CHICK 

PRIME DROGARIA LTDA EPP (Processo nº 42532-58.2015.811.0041 – 

Código 1041993), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1339337 Nr: 17686-69.2018.811.0041

 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: SCANIA BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por SCANIA 

BANCO S/A em face de TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, 

visando os bens descritos à fl. 07, em razão da inadimplência da parte 

requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas.

 Anteriormente a análise do pedido de liminar, determino a intimação do 

administrador judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que 

ficou estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao Scania Banco S/A, bem como a natureza jurídica dos 

contratos firmados.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272607 Nr: 28491-18.2017.811.0041

 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: JONATHAN DE CARVALHO MOREIRA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, EMERSON BASTOS RIBEIRO - OAB:25503, 

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 64/67).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JONATHAN DE 

CARVALHO MOREIRA, por dependência aos autos da recuperação judicial 

de DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo 

nº 23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), 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 
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provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232102 Nr: 15561-65.2017.811.0041

 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: RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EUSTAQUIO D´ANGELO 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 235.122, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende 

de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) 

(destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, 

por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia 

intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 

princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª 

Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (destaquei)Assim, 

considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10278, a parte autora não promoveu o recolhimento das 

custas processuais, nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, 

determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, 

do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199456 Nr: 4515-79.2017.811.0041

 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: ISMAEL FERREIRA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 21, e concedo o prazo de 20 dias úteis para a 

juntada dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 20.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201050 Nr: 4975-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDINO RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

JORDINO RODRIGUES DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (Código: 947963), com a consequente inclusão do 

valor de R$ 9.545,43, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários, (fls. 04/41).

 À fl. 50, foi determinado, a intimação pessoal da parte autora para 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Apesar de devidamente intimada, a parte requerente permaneceu inerte 

(fl. 51).

É a síntese do necessário. Decido.

 Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a regularização processual, deixou transcorrer in 

albis o prazo, sem manifestação dentro do prazo estipulado.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial, no sentido de promover o regular andamento do 

feito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1226989 Nr: 13792-22.2017.811.0041

 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: JOÃO IZIDÓRIO DA SILVA VARGA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191665 Nr: 1949-60.2017.811.0041

 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: DANIELLE CRISTINA GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

DANIELLE CRISTINA GONÇALVES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 6.137,40, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários.

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 20/22).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.137,40, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001972-26.2014.5.23.0106.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

DANIELLE CRISTINA GONÇALVES, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 6.137,40, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1244978 Nr: 19564-63.2017.811.0041

 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: IAN IDES DIAS FIGUEIREDO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - 

OAB:OAB/MT 17086, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 26, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (07/04/2016), de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1301831 Nr: 8945-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CÓDIGO 1104288), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 7.000,00, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários.

A recuperanda requer a apresentação do cálculo atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial (fls. 13/14).

A Administradora Judicial manifesta pelo acolhimento da pretensão do 

habilitante (fls. 16/17).

Parecer do Ministério Público (fls. 18/21).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 7.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000699-72.2017.5.23.0052.

Cumpre ressaltar que o habilitante requer a habilitação tão somente do 

valor do crédito resultante do acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, 

necessidade da juntada do resumo do cálculo atualizado.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 7.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308869 Nr: 10593-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALSON MARCELINO COELHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT

 Visto.

EDIVALSON MARCELINO COELHO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de COTTON KING 

LTDA (CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

39.299,36, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários.

A falida e a administradora Judicial manifestam favorável ao pleito do 

autor, ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

68.153,55 (fls. 19/30).

Parecer do Ministério Público (fls. 31/32).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 39.299,36, resultante da reclamação 

trabalhista nº 00845.2009.001.23.00-2.

 Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 68.153,55, tendo em vista que o cálculo não 

foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

EDIVALSON MARCELINO COELHO, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 68.153,55, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1332793 Nr: 16176-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA DE CEZAR, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 17/47).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ADILSON FERREIRA 

DE CEZAR, por dependência aos autos da recuperação judicial da TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA (Processo nº 30015-21.2015.811.0041 – 

Código 1015739), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346273 Nr: 19036-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

S/A, BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, RAS LOCAÇÃO DE GUINCHOS E GUINDASTES 

LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331955 Nr: 16015-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEY RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARCIONEY 

RODRIGUES SILVA, por dependência aos autos da falência de COTTON 

KING LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304895 Nr: 9663-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA YARA DUARTE DA COSTA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6.703/MT, CARLA HELENA GRINGS - OAB:3.897-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

ALVINA YARA DUARTE DA COSTA, ingressou com pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

A administradora judicial informa que “há duas habilitações de crédito da 

mesma credora, referente ao mesmo título (...) Restando assim, 

caracterizada a litispendência entre a presente ação e a habilitação de 

crédito nº 1065-94.2018.811.0041 - Código 1277563” (sic –fl. 19).

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público (fl. 21).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, “Há 

coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado”.

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da coisa julgada envolvendo 

o presente incidente e a habilitação de crédito nº 1065-94.2018.811.0041 

(Código 1277563), que já foi inclusive sentenciada por este Juízo, eis que 

envolve as mesmas partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos 

formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da coisa julgada é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa 

julgada, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346243 Nr: 19009-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 
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INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 17.138,91 (fl. 12), atualizado até 31/03/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838926 Nr: 43472-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEIA ANTONIA SANTOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635, ESLY GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos.

Considerando o teor do venerando Acórdão às fls.461/463, que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

209/2016, a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse, 

defiro o pedido de cumprimento de sentença (fls. às fls.466/468) e 

DETERMINO:

 1. A expedição do competente MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que o réu deixe o imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada, e aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrido esse prazo.

 2. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e 

necessário, o oficial de justiça, bem como a ordem de arrombamento, a fim 

de dar cabal cumprimento à diligência.

Além disso, DEFIRO o pedido de execução da multa fixada no recurso de 

agravo interno, cuja cópia encontra-se às fls.497/499, para tanto, 

DETERMINO:

 1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, a INTIMAÇÃO da parte 

executada, a fim de que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito 

informado às fls.466/468, sob pena de multa e de honorários de advogado 

no equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 

523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 INTIMEM-SE as partes, via DJE, desta decisão.

 Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova fase 

do processo, qual seja, execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800077 Nr: 6499-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BARBOSA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO PINTO, CELSO BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TANAHASHI 

RIBEIRO PINTO - OAB:6359/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Vistos.

De acordo com a certidão de fls.129, não houve manifestação do perito 

Alexandre Isernhagen CREA/MT 5363-D quanto à concordância com o 

valor arbitrado na decisão de fls.125 referente aos honorários periciais.

Dessa forma, em substituição, nomeio para o encargo o perito Sr. Jesus 

Centena Coelho, endereço profissional na RUA TENENTE CORONEL 

JUAREZ LUCAS DE JESUS, Nº 415, Jardim Primavera, CEP: 78030140, 

fone (65) 33220708/33220305/99710970 – CREA-RS 21662/D, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC).

Cumpre ressaltar que, a serventia deste Juízo já entrou em contato com o 

perito acima nomeado, o qual concordou com o valor dos honorários 

periciais arbitrados às fls.125.

Ademais, para cumprimento da obrigação o perito deverá fazer análise de 

antropização da área através de imagens de satélite e visitas ao local, 

para responder os quesitos das partes (fls.61/32 e 110/112) e quesitos do 

juízo (fls.60). E também, deverá apresentar o laudo na secretaria, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for designada para início 

dos trabalhos periciais por este juízo.

Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (art. 433 do CPC).

Por fim, considerando que os honorários são liberados para levantamento, 

50% no início da perícia e 50%, ao final, e que os valores já encontram-se 

depositados nos autos, determino intimação do perito para que informe 

seus dados bancários.

Com a informação nos autos, expeça-se o competente alvará para 

liberação dos valores referentes a 50% do valor total da perícia em favor 

do expert.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906505 Nr: 34582-32.2014.811.0041

 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: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA, 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM GRAMADO III, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

ALESSANDRA MARIA EZIDORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Vistos.

Face o teor da certidão de fl. 582, abra-se vista a parte autora, pelo prazo 

de 10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE, 

ASSOCIAÇÃO UNIDAS DE FILADELFIA - ASSUF, CLAYTON FELIX ALVES 

DOS SANTOS, ELDA DE ALMEIDA PEREIRA, ANDERSON GONÇALVES 

MACHADO, ARACI PEREIRA CARVALHO SILVA, JOSÉ LUIZ PINTO FILHO, 

MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA PEREIRA, JOSIMAR ROCHA DE 

SOUZA, PEDRO DO NASCIMENTO, REGINALDO DE MARTINS, RONI ELIAS 
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CARDOSO, MARIA ROSARIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARINES 

APARECIDA DO SANTO SILVA DE SOUZA, JOÃO SOUZA LIMA, ANTONIO 

MARQUES DA SILVA, CECILIA JANETE DE LIMA, GILBERTO ANSELMO 

CAMPOS, JOSE CARLOS RODRIGUES DE MORAIS, SILVIO DIAS, VALMIR 

RIBEIRO PIMENTA, CLEIDE ALVES GARCIA, JONIVAL RODRIGUES DE 

MORAIS, PATRICIA SILVA DA COSTA, EDESON SOUZA DIAS, ELIANE 

PIRES DE CARVALHO, JANETE WODZIK DE RODRIGUES, JOZENI DA 

SILVA MARQUES, ANDREIA LUZIA SOARES PIMENTA, ZENILDA COSTA 

DE ANDRADE, GENI DEBUS, ROMEU DEBUS, JOSE CANDIDO DA SILVA, 

ALMIRO ANTONIO MEES, IRMA FÁTIMA MEES, CLAUDECIR OSCARINO 

CACERE, GREICE KELLY FERREIRA DE FARIA, ADRIANA FERREIRA 

COITO, MAURICIO FELIX CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O, 

PAMELA NATÁLIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - OAB:13.864/MT, 

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O, THAIS REGINA 

RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A, 

Youssef Sayah el Atyeh - OAB:22196/A

 Vistos etc.

Tendo em vista que foi cumprida a citação por edital à fl. 1.719, renove-se 

vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091858 Nr: 6981-80.2016.811.0041

 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: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CEZAR PEDROSO, REUS 

INOMINADOS, José Berivaldo Afonso, Adriano de Queiroz, Rejane Maria 

Afonso da Silva, Roseli R. da Silva, Edna R. da Silva, Ronaldo Adriano 

Pereira da Silva, Elias Bezerra Neto, Maria Aparecida Gomes, Lucineia 

Cecilia do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCOS AURÉLIO DA COSTA - OAB:14.958/MT

 Vistos.

1. Haja vista a certidão de fl. 499, redesigno a audiência de conciliação 

para a data de 25 de janeiro de 2019, às 15h00. Os presentes saem 

intimados.

2. Intimem-se a parte requerida e a Defensora Pública.

3. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153332 Nr: 33194-26.2016.811.0041

 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: JAIME MARIA DE OLIVEIRA, GENI SALASAR DE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA CONCEIÇÃO DIAS, MARIA 

AUXILIADORA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN CAROLINE FIALHO 

LOBO - OAB:21084/O, FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - 

OAB:16436/O, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT, MARIANNA 

BARROS SABER - OAB:19452/MT, NAYARA DIAS CARDOSO 

PORTOCARRERO - OAB:17.846, PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:21.042/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 Vistos.

1. Haja vista a certidão de fl. 201, redesigno a audiência de instrução para 

a data de 07 de fevereiro de 2019, às 16h30. Os presentes saem 

intimados.

2. Intimem-se as demais testemunhas arroladas nos autos e a Defensora 

Pública.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019885-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MOZART (EXEQUENTE)

CLAUDIA MARCIA NUNES VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos a Guia de recolhimento de diligência, já que, com a 

petição de Id. 16180423, somente veio anexo o comprovante de seu 

pagamento. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412 (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023333-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI REQUERIDO: ROGERIO 

LUIZ POMPERMAIER Vistos etc. Frente a manifestação id. 17000753, 

redesigno a audiência para a oitiva da testemunha para o dia 20.02.2019, 

às 17:00 horas, que será realizada na sala de audiências deste Juízo. 

Intime-se a testemunha pessoalmente, através de oficial de justiça para 

comparecer no dia, data e hora marcada. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041070-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANI SOARES RAMOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041122-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034334-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO OAB - MG76938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJJM COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS E VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 16962865 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035269-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACIEL ROSA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLETE NEVES DA SILVA OAB - TO5347 (ADVOGADO(A))

LUCINEIA DA SILVA SANTOS OAB - TO5605 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 17056792 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031471-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FRANCISCO FELIX (EXECUTADO)

ARMANDO PEREIRA CANONGIA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Certidões Negativas 

juntadas através dos IDs. 16574993 e 17025033. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028610-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

RUBEN GALVAO REZENDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, e via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027566-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na pessoa de seu advogado, e via DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021105 Nr: 32476-63.2015.811.0041

 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: FERNANDO YOUSEF DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial acostada às fls. 

201/202, no prazo comum de 5 (cinco) dias.Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945205 Nr: 57506-37.2014.811.0041

 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: JOSIVAL TELES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869392 Nr: 9103-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL MIRANTE DO COXIM, 

GUILHERME DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO SANTOS GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ANABELL CORBELINO SIQUEIRA– OAB/MT nº 13.544 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 
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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.: 238736 Nr: 7644-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSA ADORA FERREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13.039/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ANDRE LUIZ FARIA– OAB/MT nº 10.971-A 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.: 1014265 Nr: 29440-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAIME FAGUNDES PAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MARQUES DE SIQUEIRA, LETICIA 

MARQUES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), 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). ARLETE DE FÁTIMA FURINI- OAB: 

24.249/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771651 Nr: 24731-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CORINA ORDONES NERY, MARIA ABADIA 

ORDONES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTE AEREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 11.813

 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). CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO– OAB/MT nº 3.213 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.: 756070 Nr: 8150-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO FERREIRA, JOSÉ APARECIDO S. 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/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). DAUTO BARBOSA CASTRO PASSADORE– OAB/MT 

nº 6.199 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, 
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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.: 854202 Nr: 56801-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 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). DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS– OAB/MT nº 

16.626 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.: 275244 Nr: 4488-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMAB - FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, SORAYA MARANHÃO BAGIO - OAB:8079/MT, THYERRS 

HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:6699/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). DULCE HELENA GAHYVA– OAB/MT nº 7.699 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906710 Nr: 34714-89.2014.811.0041

 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: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390073 Nr: 25481-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA– OAB/MT nº 

19.826-O 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.: 797848 Nr: 4233-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607

 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). FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA– OAB/MT nº 6.848 

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 
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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.: 247818 Nr: 15351-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PJL 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 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). FELIPE SOGNO PEREIRA– OAB/MT nº 19.710 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.: 1134630 Nr: 24935-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DIAS, LILIANE VELOSO RIBEIRO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-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). FERNANDO GARCIA BARBOSA– OAB/MT nº 17.134 

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.: 804698 Nr: 11162-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE PAULA BERNADINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA– OAB/MT nº 

17.809 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.: 1144490 Nr: 29396-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO AMARO MATOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o pagamento voluntário da condenação. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940220 Nr: 54697-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT
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 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). HÉLIO BRUNO CALDEIRA– OAB/MT nº 16.707 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.: 34301 Nr: 12153-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA DE OLIVEIRA SOUZA, OLÍVIA MARTINS DE 

SOUZA, JACOB DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ TRANSPORTES URBANOS LTDA., 

ROTEDALI TRANSPORTE URBANOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:4391, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4.839-A/MT, TATIANA 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). IGNEZ MARIA MENDES LINHARES – OAB/MT nº 4.979 

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.: 924105 Nr: 45935-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

SANTORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ UBERCIABA TEIXEIRA BORGES 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), 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). JACKSON PELLIZZARI- OAB: 

13.831/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442750 Nr: 18644-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. S., EDNA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA 

OAB-4635 - OAB:

 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). JANE RODRIGUES BARROS– OAB/MT nº 13.028 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.: 715440 Nr: 9447-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:, FÁTIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - OAB:3842-E, 

FRANCIELLE MAGNANI BASSEGIO - OAB:13.784 MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA– OAB/MT nº 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 
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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.: 246752 Nr: 14414-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELPY - CONSTRUÇOES, COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O, STEFANIA LEANDRO RUWER - 

OAB:17921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJOLAR ERALDO NOCETI - 

OAB:9243, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JOÃO CARLOS POLISEL– OAB/MT nº 12.909 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.: 436703 Nr: 14963-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÔNI DE ARRUDA PINTO, SIDNEY BERTUCCI, 

ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). JONI DE ARRUDA PINTO– OAB/MT nº 3.600 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721046 Nr: 16524-83.2011.811.0041

 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: DIOCLES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETTI NUNES, AGROPECUARIA 

RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO 

- OAB:6508/MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT, SÉRGIO 

DONIZETTI NUNES - OAB:2.420-B

 Posto isso, ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, IV, do CPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro 

no valor de 10% do valor da causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, 

e 85, § § 1º e 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018.Emerson Luis 

Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840306 Nr: 44716-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFNG, GDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBSH, RS, BPGDA, DRDC, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822 

- MT, KELBIRA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25277/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126/O, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - OAB:12.742/MT, JEAN RAFAEL 

SANCHES - OAB:9976, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 (...)Assim, diante de todo o exposto, e pelo aferido em perícia médica, não 

verifico a existência de negligência médica no presente caso, pela mesma 

razão não configura o dano moral pleiteado, ao que nos termos do artigo 

487, I/CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Decorrido o prazo 

recursal e inexistindo pedido de cumprimento da r. sentença, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais e o disposto no art. 611 

da CNGC.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de dezembro de 2.018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869231 Nr: 8956-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON FABIO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GERALDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .................. Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.Custas e despesas processuais 

pela parte autora.Sem honorários advocatícios por não ter sido 

aperfeiçoada a relação jurídica processual.Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 870105 Nr: 9649-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA NASCIMENTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600

 Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para, além de reconhecer o excesso de 

execução, sopesados o valor da obrigação e importância do bem jurídico 

tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a 

capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de 

adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o 

próprio prejuízo (duty to mitigate de loss); reduzir a multa cominatória para 

o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária 

incidente a partir desta data.Decorrido o prazo recursal da presente 

decisão, intime-se a parte executada/impugnante para cumprir 

voluntariamente a obrigação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898485 Nr: 28714-73.2014.811.0041

 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: INFOSIX COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, MAURICIO 

DOS SANTOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Rodovalho - 

OAB:OAB/GO 14.068, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:1)Condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.Considerando que o autor decaiu da parte mínima condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de novembro de 

2018Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1285633 Nr: 3461-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE FRANCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELLYN JELONITA CHAGAS DOS SANTOS, 

VITOR PEREIRA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA MARCONDES 

DUARTE - OAB:394277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de citação e intimação do réu 

desta ação, chamo o feito a ordem para tornar sem efeito as cartas de 

intimação (fls. 31/32), cujas advertências nelas contidas não condizem 

com os atos deprecados.

Ademais, cumprido o ato por correio, não houve até o presente momento 

devolução dos respectivos AR’s.

Desta feita, determino a expedição de mandado para citação e intimação 

do réu Vitor Pereira Delgado para o comparecimento na audiência 

designada no juízo de origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 455519 Nr: 26660-76.2010.811.0041

 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: SANDRA MARTA CALIARE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ERNANI ALBUQUERQUE PREUSS, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 No mesmo passo, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

Denunciação da Lide, motivo pelo qual condeno a litisdenunciante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocaticios em favor da 

parte denunciada. Fixo tais honorários em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2/CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375308 Nr: 11614-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRACOL - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORLAM THIAGO ARAÚJO DE S. 

RIBEIRO - OAB:28.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943361 Nr: 56487-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, Vitor 

Schimidt Ferreira - OAB:21325/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073595 Nr: 56901-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO TATEHIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA, JOHNATHAN 

TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN MUSSA FUKASE - OAB:, 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - OAB:UNIC/PANTANAL, 

RAFAEL MIRANDA SANTOS - OAB:22550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752360 Nr: 4192-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYISSE PRADO LAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367589 Nr: 5618-05.2009.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032329 Nr: 37829-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO CORREIA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICH ADOLFO SILVA 

WEINSTOCK - OAB:33.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149068 Nr: 31275-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA CARVALHO DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012955 Nr: 28815-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA., JORGE 

THOMPSON PAES BERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. COMERCIO DE PEÇAS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, ANGELA MARIA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405360 Nr: 37537-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito. Consigne na intimação, que não ocorrendo o pagamento no 

prazo ao débito será acrescido multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a 

ressalva de que ocorrendo pagamento parcial a multa e honorários 

recairão sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC);
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118415 Nr: 18085-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

JOAQUIM CURVO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. DE SOUZA E FERNANDES LTDA, 

CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, SUELI FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA RONDON - 

OAB:18.626, PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752562 Nr: 4422-92.2012.811.0041

 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: SONIA REGINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCÍDIO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/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). LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO– OAB/MT nº 4.632 

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.: 813717 Nr: 20187-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAN-O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150971 Nr: 32120-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA– OAB/MT 

nº 20.201-O 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.: 1114215 Nr: 16384-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMANDINA KOLOSWSKI TELO, EMI-KA 

EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GESSI CARMEM ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA, JEAN 

CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/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). MARCELO DOS SANTOS BARBOSA– OAB/MT nº 

4.886 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.: 932168 Nr: 50482-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNF, LEDIANA ROSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO– OAB/MT nº 

7.659 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.: 1012742 Nr: 28701-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 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). MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO– OAB/MT nº 

7.659 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.: 454206 Nr: 25807-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CEZAR ORSI - 

OAB:OAB/PR 25.287, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT, PLACÍDIO 

BASÍLIO MARÇAL NETO - OAB:23315/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). Mário Donal Spalatti– OAB/MT nº 23.230 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.: 819202 Nr: 25483-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERACI PANG MARTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - 

OAB:21.143-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO– OAB/MT nº 21.143 

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.: 821033 Nr: 27249-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERACI PANG MARTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21.143/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO– OAB/MT nº 21.143 

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 
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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.: 956299 Nr: 3220-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). NAYARA KAREN DA SILVA SEBA– OAB/MT nº 

15.509 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.: 8741 Nr: 11939-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOTO CENTER SAKURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARA SETSUKO UEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR– OAB/MT 

nº 12.007 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.: 20380 Nr: 13158-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMARA SETSIKO UEHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CENTER SAKURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR– OAB/MT 

nº 12.007 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.: 335442 Nr: 6009-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DIPLOMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON LUZ LELIS PINEO, EXECTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PART S/A, OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, 

ELIANA MARIA PUGSLEY DO PRADO, MARJA CELINI PUGLEY DO PRADO, 

MAYRA CAROLINE PUGSLEY DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 

-UFMT - OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). PRISCILA GARCIA MOREIRA – OAB/MT nº 20.198 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741010 Nr: 37785-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED KASSEN OMAIS, A. M. O.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522, RAFAEL CALISTE TENÓRIO - OAB:16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322465 Nr: 23871-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MAIANTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/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). ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA– 

OAB/MT nº 21.518 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.: 443184 Nr: 18930-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISION LASER LTDA, CELSO JOSÉ HOFFMANN, 

DALVA NOELI CORDEIRO, EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA, 

DORISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, DIVINO CÉSAR DOS SANTOS, IURI 

CAETANO ROSA, RUI SÉRGIO DURANTE, REINALDO TOSHIAKI 

NAKAMURA, JESUS APARECIDO DIAS, MARIA REGINA VIEIRA ÂNGELO 

MARQUES, MARLENE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANA BORGES VENARUSSO - 

OAB:OAB/MT 19.933

 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). ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA– 

OAB/MT nº 21.518 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.: 355948 Nr: 26368-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUIZA CREPALDI MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641/O, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 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). RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI– OAB/MT nº 24.631 

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.: 356069 Nr: 26575-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->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): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ALBERTO FRANCISCO 

MECIANO - OAB:8854, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT
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 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). SANDRO ALFARO– OAB/MT nº 17.773 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.: 753117 Nr: 5003-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, MÁRIO MARCIO 

SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885

 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). VITOR SCHMIDT FERREIRA– OAB/MT nº 21.325-O 

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.: 792940 Nr: 47024-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE APARECIDA DE CAMPOS, LAURA 

ENEIDA DA SILVA, DANIELLY QUEIROZ NEVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843733 Nr: 47625-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). WELBERT MAURO FERREIRA– OAB/MT nº 13334-A 

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.: 1281973 Nr: 2379-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO PÉROLA PRESTADORA DE SERVIÇO 

MÉDICO E DIAGNÓSTICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNTEL GUIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS 

LTDA, ENÉAS SILVA MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010968 Nr: 27985-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116269 Nr: 17127-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385516 Nr: 21125-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 6125-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE OLIVEIRA HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota - OAB:7795

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo as partes serem intimadas na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088055 Nr: 5230-58.2016.811.0041

 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: MARIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092002 Nr: 7073-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736150 Nr: 32553-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como indicar as provas que pretende produzir. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042834-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO (REQUERENTE)

JOSE TAVARES DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042834-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE TAVARES DE MELLO FILHO, CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES 

DE MELLO Vistos. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para alienação de 

bem imóvel objeto de inventário extrajudicial perante o Cartório do 1º Ofício 

da Capital, distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do 

necessário. Decido. Este procedimento voluntário foi ajuizado, objetivando 

a outorga de autorização para alienação de bem pertencente a espólio. 

Portanto, 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, conforme 

se depreende dos artigos 1.158 e 1.160 da CNGC, que dispõem: "Art. 

1.158. Sendo feito o pedido de alvará, e desde que todos os interessados 

estejam de acordo, poderá ser autorizada judicialmente a alienação de 

imóvel pertencente ao espólio, observadas as determinações legais, 

inclusive no tocante ao recolhimento de impostos. Art. 1.161. Os pedidos 

de alvará concernentes a inventários e arrolamentos não dependem de 

distribuição, podendo, a critério do Juiz, serem processados nos mesmos 

autos ou autuados e processados em apenso, sendo nesta última 

hipótese, cadastrados no sistema informatizado como incidentes". Nesse 

diapasão, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e 
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julgamento do Pedido de Alvará decorrente de sucessão causa mortis. 

Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento do 

presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

da Capital, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043545-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043545-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO OTAVIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. 

A competência para processar e julgar a ação de benefício previdenciário 

acidentário proposta em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social é de umas das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca. Isso porque, o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993 prevê que: 

“Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que 

seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará 

das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 

inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. 

O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, 

registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em 

que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, 

inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.” 

Portanto, o INSS, como autarquia federal, usufrui de prerrogativas e 

privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo 

evidente a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

nas comarcas em que existentes, para o processamento e julgamento das 

causas em que é parte na Justiça Comum. A propósito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - 

PRERROGATIVAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O 

Conselho da Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu 

artigo 4º estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as 

causas em que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - 

CC 35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, torna-se indene de dúvidas a competência 

absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca 

para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 

8º da Lei n. 8.620/1993 e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043595-96.2018.8.11.0041

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:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043595-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: NEWTON CESAR BRANT 

JARDIM Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro em operações de cartão de crédito, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: 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. § 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. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades 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. As ações 
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de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira com 

fulcro em operações de cartão de crédito. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 

4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040584-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040584-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: PATRICIA 

LIGIA BARROS DI MERLO Vistos. O penhor legal está previsto no artigo 

1.467, inciso II, do CC/2002 e tem procedimento especial para a sua 

homologação previsto nos artigos 703 a 706 do NCPC. Embora não seja 

possível vislumbrar impedimento para o processamento da homologação 

do penhor legal cumulada com nesta ação de despejo com cobrança de 

aluguéis, por força do disposto no artigo 327, § 2º, do NCPC, tem-se que 

não foi constatado pedido de homologação do penhor legal inerente ao 

procedimento em comento, o que torna impossível a concessão de tutela 

provisória de urgência nesse sentido. Há que se ressaltar, o penhor legal 

trata-se de garantia real com natureza de direito material, com 

procedimento especial de direito processual para a sua concretização, 

qual seja a de levar a efeito a consolidação da posse da parte autora 

sobre os bens que lhe são objeto. Não se trata, portanto, de providência 

de natureza processual destinada a asseguração do recebimento do 

crédito objeto da ação de cobrança, mas sim de natureza material com 

procedimento própria para tal desiderato. Vale frisar, embora se 

consubstancie em direito real de garantia, detém natureza de direito 

material. Ou seja, a pretensão homologatória do penhor legal deveria ter 

sido regularmente deduzida na petição inicial. Assim, à mingua da dedução 

da pretensão mediante pedido final que lhe equivalha, a tutela provisória 

almejada não comporta acolhimento, não havendo que se falar em 

providência de natureza cautelar, dada a natureza material do próprio 

direito buscado e mesmo que assim não fosse faltaria para o deferimento 

da tutela provisória de urgência correspondente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Desta feita, indefiro a tutela provisória 

de urgência vindicada, ressalvada a execução da garantia real legal pela 

via processual adequada. Caso seja informada a renitência da parte ré na 

desocupação voluntária do imóvel, proceda-se o despejo coercitivo. Às 

providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005327-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. O Juízo da 05ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Capital determinou a redistribuição deste processo por não 

reconhecer a conexão dele com a ação PJE n . 

1018654-19.2017.8.11.0041. Não obstante a isso, tem-se que a 

competência para o processamento e julgamento da presente ação é de 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital por versar 

acerca de pretensão indenizatória em face da fazenda pública estadual. 

Desta feita, declino, de ofício, o processamento e julgamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos 

termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça 

deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se, por 

sorteio. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009789-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009789-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO BARNABE 

PADILHA JUNIOR move em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01/01/2018, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 12694924; 12694928; 12694930; 12694933; 12694934; 12694936; 

12694937; 12694940 e 12694942. Devidamente citada (id. 12843778), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 13568563; 

13568581), arguindo preliminarmente: I– Da Ausência de Comprovação de 

Entrega da Documentação, II- Da Ausência De Requerimento 

Administrativo, III- Ausência Do Laudo Do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação, id. 13697364. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13439560. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 13446282. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial requerendo a intimação do perito judicial para fins de 

esclarecimento da lesão apontada nos dois laudos realizados na Central 

de Conciliação, aduzindo que a lesão permanente seria em local distinto do 

que foi indicado pelos peritos, id. 16003035. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 
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deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a extinção do processo sem 

resolução de mérito para realizar o pagamento devido na via 

administrativa. Contudo, não assiste razão a parte demandada, pois 

conforme se extrai da contestação, o pedido administrativo foi NEGADO 

em razão da ausência dos referidos documentos. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Desta feita rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12694940), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 13439560). Em que pese à 

arguição da Seguradora ré acerca no id. 16003035 de que a lesão do 

autor seria apenas DEFORMIDADE NA PERNA ESQUERDA, noto que não 

há necessidade de esclarecimento acerca do laudo pericial. Isso porque 

foram colacionados ao feito 2 laudos judiciais, por dois profissionais 

distintos sendo que ambos concordaram que a lesão permanente do autor 

acometeu toda no MEMBRO INFERIOR DIREITO no percentual de 50% 

(MÉDIO). Pois bem! 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 01.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 59 de 648



Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13439560), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA 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 de um 

dos MEMBROS INFERIORES terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, médio (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% 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: MEMBRO INFERIOR: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

JOÃO BARNABE PADILHA JUNIOR move em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.01.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da 

demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037037-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037037-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANO PIRES TEIXEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento. É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 16702702 e 16265022), o qual possui poderes para receber 

e dar quitação, consoante a procuração de (id. 11049705). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada pelo 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002266-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002266-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RYAN LUCAS ANDRADE INEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RYAN LUCAS ANDRADE INEZ move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.09.2017, 
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tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 11598251, 11598256, 11598262, 11598278, 

11598530, 11598285. Devidamente citada (id. 11722458), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 12432667), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento 

Perante a Porto Seguro; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; 

IV – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 13176858. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

12929248. A parte autora não manifestou-se acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 16406276. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13343069. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Pois bem, conforme se denota do id. 11598285, a 

parte requerente juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. 

Dessa forma, REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Pois bem, conforme se 

denota do id. 11598285, a parte requerente juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11598262), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12929241). 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 21.09.2017, 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 
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cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12929241), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos mebros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.09.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 
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trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029277-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO BARBOSA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029277-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANILLO BARBOSA DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. A parte devedora em 

petição conjunta com a credora compareceu aos autos (id. 15856409), 

informando que foi entabulado acordo com a devedora, o comprovante de 

depósito do montante acordado foi juntado aos autos nos (ids. 158564111 

e 15856412). É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos 

legais. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo o presente cumprimento de 

sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas e 

honorários na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022538-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CEBALHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022538-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSIANE CEBALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento. É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 16306745), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 9098402). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada pelo sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029532-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029532-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o 

valor do depositado, requerendo o seu levantamento. É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 16702003), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 10003982). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada pelo 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007917-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE 

AGUA FRIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007917-54.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: SERVICO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO JUDICIARI0 DE AGUA FRIA Vistos 

etc. ASSIS ALVES DA SILVA, ajuizou Ação de Retificação de Registro 

Civil, em que requer a retificação do ano de seu nascimento para 

04.10.1949 no lugar de 04.10.1958, bem como a inserção do prenome 

FRANCISCO no seu atual nome, como era da vontade de sua mãe, e com 

isso se chamar FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA. Argumenta o 

autor que na lavratura do seu registro de nascimento, o seu genitor 

informou equivocadamente o ano do seu nascimento como 04.10.1958, 

sendo que o correto seria 04.10.1949. Relata ser o filho caçula e que sua 

irmã SANTILIA (documento id. 5530909) “teve um filho alguns meses antes 

do seu nascimento (FELOMENO EURICO FERREIRA, documento id. 

5530907), o qual foi registrado no dia 05.07.1.949” Assim, requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a retificação 

do ano do seu nascimento “1.949” no seu registro e a inclusão do 

prenome “FRANCISCO” no seu nome, para atender a vontade de sua 

falecida mãe. A inicial (id. 5530904 pág. 01/06), veio instruída com 

documentos de ids. 5530906 pág. 01/05, 5530905, 5530907, 5530908, 

5530909, 5530910, 5530911, 530912, 5530914, 5530913 pág. 01/02, 

5530916 pág. 01/02, 5530915 pág. 01/02. Instado, Ministério Publico 

opinou pela instrução do feito com a designação de audiência para a oitiva 

do requerente e das testemunhas, bem como pelo deferimento do item 03 

da exordial, in verbis: “Que seja encaminhado oficio para as igrejas 

Católicas em Chapada dos Guimarães e para Arquidiocese de Cuiabá para 

que localizem e entreguem a 2ª via do batistério de Francisco de Assis 

Aves da Silva, filho de Gertrudes Alves da Silva e Tomas Bispo da Silva, 

nascido no Município de Agua Fria/MT, em 1949 e batizado entre 1949 e 

1954(...)”. No id. 8681123, foi deferido o pedido, restando malsucedido a 
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tentativa de busca da 2ª via do batistério, conforme pleiteado. Designada 

audiência de instrução e julgamento no dia 31 de agosto de 2017, houve a 

oitiva do autor (id.9759045), e de dois informantes, Filomeno Eurico 

Ferreira “sobrinho do autor” (id. 9759189) e Juracina Alves da Silva 

“sobrinha do autor” (id. 9759266). Por fim o Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido do autor. (id. 

15649975) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente 

quanto ao pedido de retificação do ano de nascimento, o autor colacionou 

nos autos cópias dos seus documentos pessoais id. 5530906 pág. 01/05, 

certidão de nascimento id. 5530905 e os demais documentos id. 5530907, 

5530908, 5530909, 5530910, 5530911, 5530912, 5530914, 5530913 pág. 

01/02, 5530916 pág. 01/02, 5530915 pág. 01/02, contudo, a prova 

essencial consistente na 2ª via do seu batistério, não foi juntado aos 

autos. Na audiência de instrução e julgamento os INFORMANTES, alegaram 

que houve equívoco no ato da lavratura do registro de nascimento do 

autor, por parte de seu genitor, amparado ao fato de que a sua irmã 

Santilia Alves Ferreira (documentos id. 5530909) deu à luz ao seu 

sobrinho Felomeno Eurico Ferreira, dias antes do seu nascimento, onde 

este último foi registrado no dia 05.07.1949, conforme o documento 

apresentado (id. 5530907) Com relação as declarações apresentadas 

pelos INFORMANTES, estas não possuem a mesma força das 

apresentados por testemunhas, que no caso dos autos, são parentes 

“sobrinhos” do autor, implicando, portanto, na ausência de 

imparcialidade/neutralidade necessárias das informações/declarações 

prestadas, consubstanciado no interesse de ajudar o autor/parente/tio. 

Neste sentido: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DO 

ANIMAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 ? Na forma 

do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. 2 ? Responsabilidade Civil Objetiva. Dono do animal 

(art. 936 do Código Civil). Ausência de comprovação. A oitiva das 

testemunhas e as fotos juntadas aos autos pelo autor não são suficientes 

para indicar quem é o verdadeiro proprietário dos animais. Os gados 

envolvidos no acidente são semelhantes aos do réu, contudo, não há sinal 

identificadores de sua propriedade (ID n. 2550066 ? Pág. 5). Ademais, a 

porteira por onde entraram os animais (ID n. 2550066 ? Pág. 6) não é 

identificada pelo responsável da fazenda como de propriedade do réu. 3 ? 

Oitiva de informante. Falta de verossimilhança. Ônus da prova. O 

testemunho do informante (ID n. 2550096 ? Pág. 1 e Pág. 2), como pessoa 

que tem interesse na causa, é prova frágil e não apresenta 

verossimilhança aos elementos juntados ao processo. Sentença que se 

confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas 

não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 

700,00, pelo recorrente vencido. 07(TJ-DF 07013673820178070006 DF 

0701367-38.2017.8.07.0006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 12/12/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso). Ademais, 

ressalta dos autos que o autor busca a retificação do ano de seu 

nascimento para fomentar o pedido de sua aposentadoria, conforme 

narrado na exordial, nos presentes termos: “Diante das referências 

vividas e conforme documento do seu sobrinho, Felomeno (Doc, anexo), 

que nasceu apenas alguns meses antes do autor, hoje o Srº Assis, autor 

da demanda, realmente está com 67 anos e completará 68 em 04/10/2017 

considerando que nasceu em 1949. Como a data de nascimento está 

errada na certidão de nascimento, então a vida civil do autor resta 

prejudicada, visto que biologicamente encontra-se aos seus 67, quase 68 

anos, sendo uma pessoa que trabalhou desde criança na roça e hoje 

como não consegue se aposentar por conta do erro na sua data de 

nascimento que consta 04/10/1958 (59 anos)”.(grifo nosso). Com isso, 

diante da AUSÊNCIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, no caso, a 2ª 

via do batistério do autor, não estamos diante de uma simples retificação 

de registro civil por erro material. Por fim quanto ao pedido de inserção do 

prenome FRANCISCO ao seu atual nome, para atender a vontade de sua 

mãe a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem decidido, no seguinte 

sentido, in verbis: REGISTRO CIVIL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE 

PRENOME. Ausência de motivação suficiente para a retificação. Prenome 

que não o expõe ao ridículo, situação vexatória ou confusão. Precedentes 

do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

00128299620138260506 SP 0012829-96.2013.8.26.0506, Relator: 

Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 22/02/2017, 5ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017). Com estas 

considerações e fundamentos, não vislumbrando nos autos provas 

robustas para a plena e segura convicção deste Juízo ao pedido de 

retificação no ano de nascimento do autor, bem como ao pedido de 

inserção do prenome Francisco ao seu nome, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos iniciais em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Custas indevidas diante da 

assistência judiciaria gratuita deferida ao autor (id. 6778358). Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019911-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUANE GRISE SALAZAR SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019911-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUANE GRISE SALAZAR SABINO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 16164351, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 16168328 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

6.754,03 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e três centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do montante conforme dados bancários 

declinados ao id. 16168328. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020824-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE APARECIDA DA SILVA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020824-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAYANE APARECIDA DA SILVA DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 15735083, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 16278344 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

3.331,49 (três mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove 
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centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em 

favor da parte autora para levantamento do montante conforme dados 

bancários declinados ao id. 16278344. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021169-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021169-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEX SANDRO ROQUE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 15707576, a executada 

colacionou o comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 15793555 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 6.104,20 (seis mil cento e quatro 

reais e vinte centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do 

montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 15793555. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019683-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019683-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 15806445, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 16070316 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

8.488,03 (oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e três centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do montante conforme dados bancários 

declinados ao id. 16070316. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035066-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VICENTE NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035066-25.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOEL VICENTE NOGUEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 15960547, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 15977120 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor atualizado de R$ 3.207,69 (três mil duzentos e 

sete reais e sessenta e nove centavos). Posto isto, em razão do 

pagamento integral do montante da condenação devidamente atualizado, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento 

do montante conforme dados bancários declinados ao id. 15977120. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024931-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AUXILIADORA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024931-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELISANGELA AUXILIADORA CORREA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Verifico que ao id. 16166635, a 

executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 16733935 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

4.846,36 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis 

centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 65 de 648



de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em 

favor da parte autora para levantamento do montante conforme dados 

bancários declinados ao id. 16733935. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016674-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016674-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO CASO BARBOSA RÉU: TRANSPORTES PANORAMA LTDA 

Vistos. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo (id. 16443352). A 

requerida colacionou comprovante do pagamento dos honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00, id. 16724780. É o relatório. 

Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Todavia as partes ficam 

dispensadas das custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, CPC). 

Expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme dados bancários 

declinados em id. 16844760. As partes desistiram do prazo recursal, 

assim, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com baixa na 

distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036430-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036430-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. MARCOS VINICIUS 

GONÇALVES DE ALMEIDA ajuizou ação de cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, em que foi determinada, ao id. 16087780, a intimação 

da parte autora para que emendasse a inicial, a fim de juntar o 

requerimento administrativo, no prazo de 15 dias. Devidamente intimada, a 

parte autora não juntou o prévio requerimento administrativo, conforme se 

denota da certidão de id. 16918882. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja juntar o 

requerimento administrativo, contudo, deixou de cumprir o determinado. O 

artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 

arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. No caso em análise, a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do § único artigo 321 do Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026934-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLANY FRASSETTO SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026934-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CRISLANY FRASSETTO SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o 

valor do depositado, requerendo o seu levantamento. É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 16294802), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 9675662). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada pelo sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022219-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022219-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHAN DA SILVA FONSECA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o 

valor do depositado, requerendo o seu levantamento. É o relatório. Decido. 
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Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 16739224), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 9060844). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada pelo sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036494-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE LIMA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036494-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL DE LIMA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual Joel de Lima Coelho busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Após o ajuizamento da inicial foi determinado ao 

requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do prévio requerimento 

administrativo, ao que o requerente permaneceu inerte, consoante 

certidão de id. 16919163. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O 

Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. Contudo, é 

certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente tudo. Não 

há como conviver com a beligerância. Há necessidade de construirmos 

uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações 

nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, sob pena do 

Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos 

sociais. O entendimento de que não é necessário o esgotamento prévio da 

via administrativa para que o interessado busque a tutela jurisdicional 

estava baseado no preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que estabelece que qualquer indivíduo pode acionar 

o Poder Judiciário sempre que houver violação a direito, mediante lesão ou 

ameaça. Porém, para os defensores da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, posicionamento adotado por este Juízo, como 

requisito indispensável para a propositura da ação de cobrança do 

DPVAT, e pelo fato de que o interesse de agir é caracterizado pela 

materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. 

Segundo teoria eclética da ação, é necessária afirmação de lesão a direito 

para exercer o direito de ação, pois a existência de conflito de interesses 

faz nascer o interesse processual para a parte que não conseguiu 

satisfazer seu direito consensualmente, lembrando que a necessidade do 

exercício do direito de propor a ação pode derivar de imposição legal ou 

quando o réu se nega a cumprir espontaneamente a obrigação e, nesse 

momento, surge o interesse de agir do Poder Judiciário para a solução do 

conflito. Então, pode-se dizer que o interesse da parte só nasce com a 

negativa da seguradora em cumprir espontaneamente a obrigação, que 

consiste no pagamento da indenização de acordo com o grau de invalidez 

e este se dá com a apresentação do pedido administrativo. O interesse de 

agir pode surgir se, mesmo ingressando primeiramente na via 

administrativa, a seguradora impõe uma série de exigências praticamente 

impossíveis de serem cumpridas, comprometendo o andamento do 

processo administrativo sem qualquer justificativa. O esgotamento da via 

administrativa não é requisito obrigatório, desde que a parte demonstre 

que não obteve êxito na via extrajudicial. Ora, o pretendente não 

formulando pedido administrativo, não existindo resistência por parte da 

seguradora e não havendo conflito a ser solucionado pelo Judiciário, por 

certo não se faz presente o interesse de agir que, então acarreta no 

arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que nenhum direito é absoluto 

em nosso ordenamento jurídico, devendo ser analisado, no caso concreto, 

qual a melhor norma aplicável, sopesando os direitos em conflito. No caso 

do direito de pleitear o recebimento do seguro DPVAT diretamente ao 

Judiciário, também deve ser reanalisado e repensado por nós, operadores 

do direito, como, aliás, já o fez o Superior Tribunal de Justiça, em decisão 

unânime dos Ministros que compõem a corte, cuja ementa passo a 

transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. 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. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
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caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036528-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTANA PARMEGIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036528-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILSON SANTANA PARMEGIANI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual Denilson Santana 

Parmegiani busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado ao requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do 

prévio requerimento administrativo, ao que o requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão de id. 16919143. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O Poder Judiciário é comumente criticado por sua 

morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização de 

praticamente tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há 

necessidade de construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder 

Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva resistência à 

pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor 

dos mais diversos segmentos sociais. O entendimento de que não é 

necessário o esgotamento prévio da via administrativa para que o 

interessado busque a tutela jurisdicional estava baseado no preceito 

contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece 

que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver 
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violação a direito, mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, posicionamento 

adotado por este Juízo, como requisito indispensável para a propositura 

da ação de cobrança do DPVAT, e pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. 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. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 
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mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001777-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DE JESUS BARROS NOLETO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito (id. 15991986). A 

exequente se manifestou no id. 16753803, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 3.116,63 

(três mil cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos). Posto isto, 

em razão do pagamento integral do montante da condenação devidamente 

atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte autora para 

levantamento do montante conforme dados bancários declinados no id. 

16753803. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005427-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005427-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito (id. 16720715). A 

exequente se manifestou no id. 16753474, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 5.862,65 

(cinco mil oitocentos e sessenta dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do montante conforme dados bancários 

declinados no id. 16753474. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010143-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GODINHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010143-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR GODINHO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VITOR GODINHO TEIXEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.11.2017, 

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 de ids. 12752761, 12752770, 12752781, 1275790. 

Devidamente citada (id. 12842739), a parte ré não apresentou 

contestação, conforme certificado ao id. 15846422. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

13439581. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15880702. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Primeiramente em razão 

da intempestividade da contestação apresentada, declaro a revelia. 

Inexistindo 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 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência Samu 

(id. 12752770), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, a 

Certidão de Ocorrência do SAMU possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

13439581). 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 14.11.2017, 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 
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parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13439581), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITa 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de uma 

das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(14.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009141-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO PINTO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIO PINTO PEREIRA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.09.2017, 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 

de ids. 12616437, 12616469, 12616509, 12616553. Devidamente citada 

(id. 12785475), a parte ré não apresentou contestação, conforme 

certificado ao id. 15847234. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 13443793. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 15880720. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 16205627. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Primeiramente em razão da intempestividade da contestação 

apresentada, declaro a revelia. Inexistindo 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 
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de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência Samu (id. 12616469), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, a Certidão de Ocorrência do SAMU 

possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 13443793). 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 06.09.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13443793), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 
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segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos 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 (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% 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: - PUNHO 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 monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (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 (06.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009539-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACACIO DOS SANTOS DE SENE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ACÁCIO DOS SANTOS DE SENE 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19.11.2017, 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 de ids. 12653629, 12653631, 12653634, 12653635, 

12653637, 12653642, 12653645. Devidamente citada (id. 12658378), a 

parte ré não apresentou contestação, conforme certificado ao id. 

15846969. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 13444985. A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 13446095. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Primeiramente em razão da intempestividade da contestação apresentada, 

declaro a revelia. Inexistindo 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 pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência Samu (id. 12653642), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, a Certidão de Ocorrência do SAMU 

possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 13444985). 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 19.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 
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6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13444985), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO ESQUERDA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 
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R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (19.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027877-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027877-93.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PEDRO 

HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA neste ato representado por sua genitora 

ANA PAULA NUNES DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, ao argumento de que no dia 05.05.2016, Nilton 

Cesar Oliveira, genitor do menor Pedro Henrique, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em óbito, conforme atesta boletim de 

ocorrência e certidão de óbito. Requer a procedência da ação para que a 

ré seja condenada ao pagamento da quantia de R$13.500, referente ao 

seguro obrigatório. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

9753180, 9753202, 9753215, 9753221. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10936512, 10936536, 

10936539, 10936525, 10936552, 10936548, 10936569, 10936565), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II - Da Carência da Ação-Falta de Interesse de Agir em 

Razão de Pagamento da Cobertura em Sede Administrativa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 10961529. O 

Ministério Público pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, 

ressaltando que já houve o pagamento da indenização na esfera 

administrativa. (id. 16029128). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O presente feito será julgado em bloco com inúmeros outros 

feitos, em razão de tese jurídica já firmada por este Juízo em diversos 

julgamentos de casos repetitivos nos quais se discute a mesma matéria e 

possuem como objetivo a cobrança de indenizações referente ao DPVAT. 

Assim sendo, nos termos do art. 12, § 2º, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, passo a julgar este feito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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 CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM 

RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por PEDRO 

HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA neste ato representado por sua genitora 

ANA PAULA NUNES DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. Os autores impetraram ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, eis que Nilton Cesar Oliveira, genitor do menor 

Pedro Henrique, fora vítima de acidente automobilístico em 05.05.2016, o 

que resultou em sua morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim 

de ocorrência (ids. 9753215, 9753202). Inicialmente, é importante salientar 

que a morte do genitor do requerente, restou devidamente comprovada 

nos autos, consoante os documentos de ids. 9753215, 9753202, a 

demonstrar a ocorrência do sinistro, razão pela qual é devido o pagamento 

da indenização, pois este se encontra condicionado somente à prova do 

acidente e dos danos dele decorrentes. O artigo 3º da Lei n. 6.194/74, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus a 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: [...] I – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de morte;”. (negritei) No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT será 

suficiente prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente 

“independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, 

abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. No caso em 

tela o pedido inicial está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

certidão de óbito (ids. 9753215, 9753202). A prova documental acostada 

aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, a certidão de óbito, a qual comprova a 

veracidade da informação constante na inicial. Dessa forma, comprovado 

o óbito e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. 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 o 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou: 

“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)”. (TJMT - Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 

198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro 

Borges – Julgamento: 26.03.2014) “Na ação em que se pretende o 

recebimento de indenização securitária é necessária a prova pericial 
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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)”. Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a 

hipótese dos autos, o percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o 

cálculo da indenização. Ademais, 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: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. “Súmula 544/STJ: É válida a utilização 

de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008.” Assim, a indenização deve ser 

calculada 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, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Dispõe a Lei 6.194/74, 

em seu artigo 4° que “a indenização no caso de morte será paga de 

acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 - Código Civil”. Neste passo, dispõem os artigos 792 e artigo 1.829, 

caput do Código Civil/2002: “Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária”. (Grifo nosso) Contudo, extrai-se que os autores 

já receberam administrativamente a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) (id. 10936525), tendo a seguradora efetuado o 

pagamento do montante máximo estabelecido em lei sendo assim, nada 

mais é devido a título de seguro DPVAT para o cônjuge do falecido. Por 

fim, observo que a conduta dos autores infringiu a regra dos incisos I, II e 

III do art. 80, do CPC/2015, pois alteraram a verdade dos fatos e 

utilizaram-se do processo para conseguir objetivo ilegal, o que restou 

evidenciado com a apresentação dos documentos do processo 

administrativo e do comprovante do pagamento via depósito bancário (id. 

10936525). Tal situação implica na utilização, pela parte autora, de 

processo judicial para pleitear indenização que não lhe é devida. Assim, 

como litigante de má-fé, deve ser condenada nas sanções cominadas pelo 

art. 81 do citado diploma legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da exordial, nos termos da fundamentação supra. CONDENO a parte 

autora a pagar a parte ré multa na quantia correspondente a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, bem como as 

custas processuais, e honorários advocatícios que vão fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, ressalvando a suspensão da 

exigibilidade estabelecida pelo § 3º do art. 98 do CPC. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003969-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YURI JUNIOR CORREA DAMACENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que YURI JUNIOR CORREA DAMACENO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19.08.2017, 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 de ids. 11844724, 11844730, 11844750, 11844763, 

11844764, 11844777, 11844784. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12104535), arguindo 

preliminarmente: I–Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; III- Da 

Ausência de Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação, id. 12948463. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 12957421. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 16089546. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 15973556. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 
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ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

11844784. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11844750), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 12957421). 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 19.08.2017, 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 
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que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12957421), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% 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: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

6.750,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

YURI JUNIOR CORREA MACEDO move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (19.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033169-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO ALEXANDRE PEREIRA LIMA, CRISTIANE PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIO 

ALEXANDRE PEREIRA LIMA neste ato representado por sua genitora 

CRISTIANE PEREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 01.02.2017, 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 de ids. 

10459305, 10459310, 10459338, 10459378. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (ids. 11688709), arguindo 

preliminarmente: I–Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – Falta 

de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

12241927. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

11170901. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13186597. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13278969. O Ministério Público opinou pelo julgamento parcialmente 

procedente dos pedidos iniciais (id. 16114696). É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

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 
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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 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

10459310. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 10459310), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 11170901). Verifico que a parte autora requereu a aplicação 

de má-fé a requerida aduzindo que esta praticou atos que vão contra a 

boa-fé processual (id. 12241998), no entanto, analisando o feito verifico 

que não assiste razão ao requerente, vez que o seguro obrigatório 

DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pois bem! 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 01.02.2017, 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) 
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III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11170901), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 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: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIO ALEXANDRE 

PEREIRA LIMA neste ato representado por sua genitora CRISTIANE 

PEREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(01.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012292-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELILIA CRISTINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELILIA CRISTINA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.10.2017, 

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 de ids. 13085055, 13085073, 13085084, 13085117, 
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13085231. Devidamente citada (id. 13189467), a parte ré não apresentou 

contestação, conforme certificado ao id. 15871879. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

13899656. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15920424. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Primeiramente em razão 

da intempestividade da contestação apresentada, declaro a revelia. 

Inexistindo 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 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13085073), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 15871879). 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 19.10.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15871879), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 
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decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO ESQUERDA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (19.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012480-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO CANDIDO FREIRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CICERO CANDIDO FREIRES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.03.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 13111926, 13111931, 13111932, 13111948. 

Devidamente citada (id. 13187286), a parte ré não apresentou 

contestação, conforme certificado ao id. 15872434, ao que decreto a sua 

revelia. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 13896416. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Primeiramente em razão da intempestividade da contestação apresentada, 

declaro a revelia. Inexistindo 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 pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13111948), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 
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produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13896416). 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 24.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13896416), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 84 de 648



Havendo perda de um dos ombros 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, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (24.03.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009822-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO FERNANDES CASTANHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JULIANO FERNANDES CASTANHO 

move em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

22.09.2017, 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 de ids. 12699460, 12699458, 12699366, 12699325, 

12699298, 12699271, 12699262. Devidamente citada (id. 12843166), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 13569275), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13724001. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 13513900. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15976149. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13569411. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

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. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

12699325), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 13513900). 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 
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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 22.09.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13513900), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 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: - 

OMBRO DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 Verifica-se dos autos que a 

parte autora discordou do laudo pericial, ao argumento de que sentiu-se 

lesado pelo fato de não ter sido bem avaliado, requerendo realizar nova 

pericia no segurado em consultório médico. Pois bem. Sabe-se que o 

perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao utilizar seus 

conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual 

estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a 

lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato discricionário 
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do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional de sua 

confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com 

lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi 

do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

descabida a pretensão de desconsideração de laudo pericial produzido 

em audiência conciliatória, assim INDEFIRO o pedido da parte autora e 

mantenho o laudo pericial acostado ao id. 13513900. No caso em tela 

extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), tendo a 

seguradora observado à época, a graduação da lesão sofrida e inclusive 

pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais é devido 

a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 22 de setembro de 

2017. O parecer de análise médica anexado ao id. 13513900, bem como 

os comprovantes de transferência de valores (id. 16016452), corroboram 

a afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do seguro 

obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, Julgo Improcedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por JULIANO FERNANDES CASTANHO, em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Custas e honorários 

pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 12 da LAJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006844-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA LINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA LINA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.12.2017, 

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 de ids. 12277669, 12277677, 12277686, 12277689, 

12277702, 12277704, 12277705. Devidamente citada (id. 12368379), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 13537644), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora no Polo Passivo; II – Da 

Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV – Da Ausência do Laudo do 

IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 13701025. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 13380438. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 15917010. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 16015735. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A preliminar não merece prosperar, isto 

porque conforme se denota do id. 12277704, a parte autora juntou o 

prévio requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 12277704, 

a requerida juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa 

forma, Rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do 

art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da 

indenização securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em 

juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto 

no referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante 

realização da competente perícia médica, objeto da dilação probatória 

solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de 

laudo do IML. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 12277677), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13380438). Outrossim, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 
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padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. 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 16.12.2017, 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 perícia (id. 

13380438), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PUNHO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 
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comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos 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, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (26.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a requerida para 

efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024971-33.2017.8.11.0041
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DIEGO BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

DEBORA DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024971-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEBORA DA SILVA BISPO, DIEGO BISPO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS 

TESKE DA ROSA move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.02.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

13463879, 13463900, 13463909, 13463914, 13463917, 13463920, 

13463925, 13463934. Devidamente citada (id. 13552464), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 13771528) arguindo 

preliminarmente: I– Necessidade de Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II – Da Ausência de Requerimento Administrativo; III – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, conforme id. 15916247. O 

laudo pericial foi juntado ao id. 13897896. As partes manifestaram acerca 

do laudo pericial ids. 16175261 e 15916261. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

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 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

13463917. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], 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 
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COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. O autor foi vítima de acidente automobilístico em 10.02.2018, 

conforme boletim de ocorrência (id. 13463917). 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 ser aplicável a Lei n. 6.194/74, com as 

alterações trazidas pela MP n° 340, convertida na Lei n° 11.482, com 

vigência 31/05/2007 e a MP 451/2008, convertida na 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 

legislativas. Ressai, ainda, que 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 

valor indenizatório. No caso, em relação à quantificação da invalidez os 

incisos do § 1º do referido dispositivo legal estabelecem: “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 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 será suficiente prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. No caso em tela o acidente automobilístico 

está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 13463917). Resta 

apurar se a parte autora está incapaz permanentemente, com avaliação 

da graduação da invalidez se total ou parcial, bem como o seu grau 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 (fl. 121) elaborado por profissional 

habilitado como perito judicial, O qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja 

etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente 

pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] 

Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever o 

quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO SUPERIOR DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, não restam 

dúvidas de que as sequelas sofridas pelo autor são de caráter 

permanente e que sua incapacidade funcional é de repercussão leve. 

Assim sendo, comprovada a incapacidade e o acidente automobilístico 

surge o dever de indenizar. 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 o eg. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já assentou: “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)”. (TJMT - Apelação 

nº 109835/2013 - Classe CNJ - 198 - Comarca Capital – 6ª Câm. Cível – 

Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – Julgamento: 26.03.2014) “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)”. Friso, ainda, que 

para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, como é a hipótese dos autos, o percentual é de 70%. Ao 

aplicarmos o percentual de 70% (art. 3º, § 1º, II da Lei 6.194/74) sobre o 

percentual estabelecido na tabela incluída pela Lei n. 11.945/2009 (50%), 

alcançamos o percentual final de 35%, sobre o qual deve incidir o cálculo 

da indenização, que deve sempre respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 

Ademais, 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: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez. Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela do 

Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 90 de 648



proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008.” Assim, a indenização deve ser 

calculada 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, estabelecendo que 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, o 

valor indenizatório será de no máximo R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso em tela, conforme já demonstrado, a indenização deve 

corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), perfazendo o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso 

haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura 

ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, 

matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 

426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT movida por LUCAS TESKE DA 

ROSA, para condenar a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.02.2018) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019660-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERODILSON SANTANA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ERODILSON SANTANA DE ALMEIDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.02.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 14003102, 14003103, 14003107, 14003108. 

Devidamente citada (id. 14136176), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 14721515), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 15665018. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

15626395. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15626395. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

16059007. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. A preliminar suscitada não merece prospera, isto porque, 

conforme se denota do id. 14003108 a parte autora juntou aos autos o 

prévio requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece prospera, isto 

porque, conforme se denota do id. 14003108 a parte autora juntou aos 

autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 14003103), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 15626395). Quanto à impugnação aos documentos juntados 

pela parte autora, não merece prosperar. Isto porque, a parte autora ao 

comparecer a audiência de conciliação e pericia médica, corrobora a sua 

representação processual, outrossim, a seguradora ao assinar o termo de 

audiência, consente com sua veracidade, restando hígida a identidade 
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daquela. 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 25.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15626395), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA CRANIO FACIAL 25% LEVE [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda da estrutura crânio facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo o total de 

18,75% 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: - ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.02.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014946-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE MEDEIROS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014946-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FATIMA DE MEDEIROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FATIMA DE 

MEDEIROS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 01.04.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 13447252, 

13447254, 13447260, 13447264, 13447270, 13447273, 13447281, 

13447280, 13447287. Devidamente citada (id. 13761039), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 13785599), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 15157208. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 15102873. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 16032933. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 16028018. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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 AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

13447287, a requerente deu entrada no procedimento administrativo, 

porem, a requerida negou-se em receber. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13447281), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 15102873). Quanto à impugnação aos documentos juntados 

pela parte autora, não merece prosperar. Isto porque, a parte autora ao 

comparecer a audiência de conciliação e pericia médica, corrobora a sua 

representação processual, outrossim, a seguradora ao assinar o termo de 

audiência, consente com sua veracidade, restando hígida a identidade 

daquela. 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 
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“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 01.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15102873), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 100% COMPLETA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, completa (100%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 100%, perfazendo o 

total de 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 
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para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*100% sobre R$ 9.450,00 = R$ 9.450,00 Total: R$ 9.450,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.04.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009010-18.2018.8.11.0041
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MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009010-18.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCOS MICHEL 

DE BRITO FERREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 24.10.2017, 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 de ids. 

12597601, 12597602, 12597603, 12597604, 12597605, 12597606, 

12597607, 12597608. Devidamente citada (id. 12785117), a parte ré não 

apresentou contestação, conforme certificado ao id. 15746112, ao que 

decreto a sua revelia. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 13374556. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 16069932. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Primeiramente em razão da intempestividade da contestação apresentada, 

declaro a revelia. Inexistindo 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 pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 13374556), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, a Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13374556). 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 24.10.2017, 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 
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Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13374556), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, 

perfazendo o total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (24.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017811-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONEY OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RONEY OLIVEIRA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.12.2017, 

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 de ids. 13797633, 13797756, 13797798, 13797826. 

Devidamente citada (id. 13761039), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14722796), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguro; III - Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Comprovante de Residência em nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 16032043. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

15100824. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

16031982. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

16163250. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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 AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

13797756, a requerente deu entrada no procedimento administrativo. 

Dessa forma, REJEITO a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 13797756, a requerente 

deu entrada no procedimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13797756), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 15102873). Afiro que o pedido de 

que a ré se comunique com a parte autora somente por meio deste 

processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não 

trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a 

alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a 

mesma não merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela 

seguradora já foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro 

obrigatório DPVAT consubstancia demanda de massa, impondo as 

seguradoras uma padronização em suas manifestações. Assim, não se 

caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos 

em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em 

obstar o normal trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte 

contrária haja suportado em decorrência dessa atitude. 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 
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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 09.12.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15100824), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 
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incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.12.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008550-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIAS LIMA (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008550-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON FARIAS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que Anderson farias lima move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.08.2017, 

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 de ids. 12507267, 12506717, 12506800, 12506853, 

12506915, 12506922, 12506946, 12506951, 12507046, 12507066, 

12507081, 12507132, 12507164, 12507182, 12507298, 12507204, 

12507212, 12507216. Devidamente citada (id. 12543178), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 13538181), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo; II – 

Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III - Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV – Ausência do Laudo do IML; 

V – Da Ausência do Boletim de Ocorrência. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 13666713. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

13432136. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

15909396. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

16070425. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 13797756, 

a requerente deu entrada no procedimento administrativo. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota do id. 13797756, a requerente deu entrada no 

procedimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, 

estabelece requisitos para solicitação da indenização securitária na via 

administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual 

dificuldade na obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal 

requisito poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia 

médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, 

REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. DA AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. A preliminar não merece prosperar, isto 

porque conforme se denota do id. 13355284, a requerente juntou aos 

autos o boletim de ocorrência. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13355284), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 13432136). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 
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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 21.08.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13432136), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão JOELHO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos joelhos 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, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 
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direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No que tange ao pedido de reembolso de despesas de 

assistência médica e suplementar (DAMS), os documentos acostados aos 

autos (ids. 12506922, 12507105), corroboram a afirmativa do autor, no 

sentido de que houveram despesas médicas suplementares, quais sejam, 

gastos com remédios e atividades de atendimento hospitalar, inclusive 

superando o estabelecido em lei, desta feita, defiro o pedido no montante 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação quanto ao 

pedido de DAMS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, 

para condenar a requerida, ao pagamento do importe de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015877-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONATAN ANTONIO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JHONATAN ANTONIO MARQUES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

26.12.2017, 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 de ids. 13562840, 13562844, 13562856. 

Devidamente citada (id. 13763153), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14232977), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo 

– Falta de Interesse de Agir; IV- Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

15341617. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

15107076. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

15341620. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial requerendo 

a intimação do perito judicial para fins de esclarecimento da lesão 

apontada no laudo realizado na Central de Conciliação, aduzindo que a 

lesão permanente seria em local distinto do que foi indicado pelo perito, id. 

16089872. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 13562856. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 
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deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13562856), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 15107076). Em que pese a 

arguição da Seguradora ré no id. 16089872 de que a lesão do autor seria 

apenas a fratura no TORNOZELO ESQUERDO, noto que não há 

necessidade de esclarecimento acerca do laudo pericial. Isso porque o 

laudo colacionado ao feito demonstra que a lesão permanente do autor 

ocasionou a perda da mobilidade do PÉ ESQUERDO, no entanto apesar do 

boletim de atendimento registrar edema em TORNOZELO ESQUERDO, este 

trata apenas de uma análise prévia, não se aprofundando à real lesão. No 

entanto a lesão apontada na pericia médica judicial, realizou uma análise 

mais a fundo, ao que constatou que a lesão tratava-se de PÉ ESQUERDO, 

esta sendo constatada por dois médicos peritos, o Drº Ernani Castrillon 

CRM-MT 7922 e Drº Rodrigo S. de Brito CRM-MT 7022. Neste sentido já há 

entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. 

DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Incapacidade parcial e 

permanente. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa. 

Desnecessidade de esclarecimentos pelo perito. Laudo conclusivo quanto 

ao grau de invalidez, suficiente para o convencimento judicial. Aplicação 

da tabela prevista para a indenização por acidentes pessoais. (Tabela da 

SUSEP). Matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial 1.246.432 para os efeitos do art. 543-C do CPC (Recurso 

Repetitivo). Entendimento consolidado na Súmula 544 do STJ. Pagamento 

administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei nº 11.482/07. 

Indenização de "até" R$ 13.500,00. Variação do valor a ser pago de 

acordo com a tabela prevista para as indenizações por acidentes 

pessoais (Tabela da SUSEP). Súmula 474 do STJ. Matéria submetida à 

sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do 

Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 

1.246.432/RS). Fratura no cotovelo direito com repercussão leve. Fixação 

do dano patrimonial que equivale a 6,25%. Pagamento proporcional à 

incapacidade. Diferença indevida. Recurso desprovido. Não há nulidade 

na sentença pela dispensa de esclarecimento do perito quanto aos 

pormenores da incapacidade parcial permanente, não havendo sequer 

que se falar em cerceamento de defesa, mesmo porque os elementos 

necessários para convicção judicial já se encontram nos autos. O juiz é o 

destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas 

necessárias, só determinando dilação probatória ou complementação da 

perícia quando estritamente necessária para seu convencimento. Nos 

termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.246.432, 

relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "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)". 

Entendimento consolidado na Súmula 544, do STJ. Na hipótese, o autor é 

portador de fratura no cotovelo direito, com perda funcional leve no 

membro direito, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo 

de grau leve de 25% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% "perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar" (25% x 25%= 6,25%) que corresponde a R$ 843,75 (R$ 

13.500,00 x 6,25%), não havendo, portanto, qualquer diferença”. (TJ-SP - 

APL: 10352983720178260100 SP 1035298-37.2017.8.26.0100, Relator: 

Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/10/2018, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 08/10/2018) Desta feita o laudo é 

perfeitamente capaz de comprovar o nexo de causalidade e a invalidez 

permanente ocasionada na parte autora em decorrência do acidente 

ocorrido no dia 26.12.2017. Pois bem! 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 26.12.2017, 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 
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cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15107076), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, perfazendo o 

total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 

6.750,00= R$ 675,00 TOTAL = R$ 675,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JHONATAN ANTONIO MARQUES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (26.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 
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CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018904-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018904-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEDIANE 

APARECIDA DE ARRUDA MACIEL move em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.02.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 13922399, 13922409, 13922412, 13922416. Devidamente citada 

(id. 13997337), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

15360847), arguindo preliminarmente: I– Pedido Administrativo Pendente de 

Finalização. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

15928552. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

15592183. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

15928558. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

16089866. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE 

DE FINALIZAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Contudo, a inicial está devidamente 

instruída, e contém todos os documentos necessários, assim a alegação 

da requerida não merece prosperar, ademais o prévio requerimento 

administrativo foi juntado ao id. 13922412. Desta feita rejeito a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

13922416), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (ids. 15592183). Pois bem! 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 03.02.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 
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compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 15592183), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 10%, perfazendo o total de 35% 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: - MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL = 

R$ 4725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL move em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.02.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 20% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021989-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELEN REGINA DO ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GABRIEL DO ESPIRITO SANTO 

SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 9038587, 

9038598, 9038607. Devidamente citada (id. 9167756), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10190447), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Ausência de Pressuposto Processual – Menor Relativamente Incapaz; 

III- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; IV- Pedido 

Administrativo Prévio; V – Principio da Causalidade e a Sucumbência 

Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 

10816695. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

10447889. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

10816742. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

11549402. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – MENOR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. A Preliminar suscitada não merece prosperar, 

isto porque, conforme se depreende do id. 16107582, o menor atingiu a 

maioridade, ocasião em que regularizou a sua representação processual. 

Desta feita rejeito a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), e intimação do autor para dar 

continuidade à regulação administrativa. Contudo, a inicial está 

devidamente instruída, e contém todos os documentos necessários, assim 

a alegação da requerida não merece prosperar. Desta feita rejeito a 

preliminar. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 9038598. Neste 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9038607), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (ids. 10447889). Ao que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram rejeitadas. 

Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 
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e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! 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 08.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10447889), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 
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um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00= R$ 1.687,50 TOTAL = R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GABRIEL DO 

ESPIRITO SANTO SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (08.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029385-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. O. (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR (REQUERENTE)

P. L. M. D. L. (REQUERENTE)

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL (REQUERENTE)

KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANDRADE RODRIGUES OAB - MT25078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025865-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA PAULINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042877-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON IZIDORO MARCAL (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042877-02.2018.8.11.0041 

VANDERSON IZIDORO MARCAL PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/03/2019, às 11h28, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026833-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035767-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GARANHANI DE CAMPOS OAB - PR39768 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESDN EMPRESA SUL AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS 

E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

16887289, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033616-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DA SILVA TIBALDI E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. 

16721114, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038487-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DEL RIO SANTOS OAB - MG90984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009562-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.H. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043408-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR DA SILVA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043408-88.2018.8.11.0041 REGIMAR DA 

SILVA ROBERTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015171-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERNANDA FORTES OAB - MT0010159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015171-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FORTES RÉU: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA 

DE BENS S/A, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO 

BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Cuida-se de 

Ação Revisional com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Initio Litis e Inaudita Altera Pars ajuizada por José Fortes contra BB 

Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, FENAB – Federação 

Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil e Companhia de 

Seguros Aliança da Brasil. O autor afirma ser contratante, há mais de 20 

(vinte) anos, do seguro de vida “Ouro Vida Grupo Especial” ofertado pelas 

rés. Alega que a parcela mensal do prêmio é no valor de R$ 2.009,63 (dois 

mil e nove reais e sessenta e três centavos), o que considera ser 

bastante elevado e tem prejudicado suas finanças pessoais. Sustenta que 

o elevado valor é decorrente dos reajustes por faixa etária realizados 

pelas rés, os quais já foram declarados abusivos pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento de casos análogos. Requer, em sede de tutela de 

evidência, que as parcelas do prêmio não sejam cobradas com os valores 

decorrentes dos reajustes contratuais, devendo o valor corresponder ao 

montante pago à época em que o autor contava com 60 (sessenta) anos 

de idade, devidamente corrigido pelos índices de atualização monetária. 

Alternativamente, requer que o pedido de tutela de evidência seja recebido 

como de tutela urgência. Decido. O instituto da tutela de evidência vem 

insculpido no art. 311 do CPC, ipsis litteris: Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 
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ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Observa-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que 

apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

No caso em apreço, tem-se que o pedido da parte autora não se amolda 

em nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência, motivo pelo qual recebo o 

pedido como sendo de tutela de urgência. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar não merece acolhimento. Isso porque não 

restou evidenciado o requisito da probabilidade do direito deduzido em 

juízo, ao passo que o atual posicionamento do STJ é no sentido de não se 

verificar abusividade no reajuste por implemento da faixa etária desde que 

previamente comunicado ao segurado quando da renovação da apólice de 

seguro. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 

SEGURADORA. NÃO RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. NATUREZA DO CONTRATO (MUTUALISMO E 

TEMPORARIEDADE). ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento do REsp. 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o 

entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a 

possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo 

por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra 

parte em prazo razoável. Essa hipótese difere do seguro de vida individual 

que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se 

aplica o entendimento firmado no REsp. 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011). 2. 

Havendo a desnecessidade da interpretação de cláusulas contratuais ou 

do reexame de provas, cingindo-se a solução da controvérsia à 

qualificação jurídica dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, não há 

falar nos óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1601014/SC, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 

02/06/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REVISIONAL DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA 

SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Fixou-se na 

Segunda Seção do STJ o entendimento de que a prerrogativa de não 

renovação dos contratos de seguro de vida, bem como de alteração da 

cobertura contratada e de reajuste por implemento de idade, mediante 

prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova 

apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria 

natureza do contrato. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt 

no REsp 1705023/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26/02/2019, as 09h30 – Sala: Conciliação 6, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 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 ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 29 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043408-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR DA SILVA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043408-88.2018.8.11.0041 REGIMAR DA 

SILVA ROBERTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042771-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINEZIO SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 
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MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042771-40.2018.8.11.0041 SINEZIO 

SANTOS MOREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h40, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042771-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINEZIO SANTOS MOREIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042771-40.2018.8.11.0041 SINEZIO 

SANTOS MOREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h40, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042741-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042741-05.2018.8.11.0041 VALDIRENE 

GALDINO DA SILVA PEDRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031361-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GARCIA VERON (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

17057110, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036942-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SCHEIDEGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036942-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATA SCHEIDEGGER RÉU: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 19/02/2019, às 9h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042741-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042741-05.2018.8.11.0041 VALDIRENE 

GALDINO DA SILVA PEDRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042764-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MACHADO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042764-48.2018.8.11.0041 JESUS 

MACHADO FARIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h12, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042764-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MACHADO FARIAS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042764-48.2018.8.11.0041 JESUS 

MACHADO FARIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h12, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027516-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE FERREIRA AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024395-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1024395-06.2018.8.11.0041 MARCELO 

LOPES DUARTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030575-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SILVA DE SOUZA (RÉU)

S S DE SOUZA COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037936-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIUS PEREIRA PRADO OAB - SP184879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034403-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ESTEVES MONTEIRO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SANTOS MAZZILLO OAB - RJ210996 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

16308005, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024395-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DUARTE (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1024395-06.2018.8.11.0041 MARCELO 

LOPES DUARTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039927-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARCIA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039927-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARCIA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043042-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LISZMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043042-49.2018.8.11.0041 JOSE 

LISZMAN PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1020298-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

ENERGIA PCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 

MULTIESTRATEGIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO OAB - RJ060962 (ADVOGADO(A))

MARIO FELIPPE DE LEMOS GELLI OAB - RJ123648 (ADVOGADO(A))

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA OAB - RJ135563 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020298-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. RÉU: JURUENA 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, ENERGIA PCH - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA Consta agravo de 

instrumento no ID n. 16884296, em que foi concedido efeito suspensivo da 

decisão que acolheu a preliminar de incompetência. Em sede de juízo de 

retratação mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. No mais, 

aguarde o julgamento do recurso e o escoamento das vias recursais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043626-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICALHO E SILVA AIRSOFT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043626-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MIQUEAS MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BICALHO E 

SILVA AIRSOFT LTDA - ME Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de que junte aos autos todos 

documentos pessoais em nome de Eminem Santos da Silva, quais sejam 

certidão de nascimento ou cédula de identidade. Advirto ao autor que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043177-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ARRUDA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043177-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRO DE ARRUDA CANDIDO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. 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. 5º, LXXIV da CF, intime-se para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando sua precária condição econômica e financeira, 

conforme exigência constitucional, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043471-16.2018.8.11.0041

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:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043471-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ROBERTO ORNELLAS DE 

ALMEIDA Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que se 

proceda a devida redistribuição para uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043514-50.2018.8.11.0041

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:

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043514-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JOAO APARECIDO 

CAVALHEIRO Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que 

se proceda a devida redistribuição para uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038759-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLEIDE JULIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1043516-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043516-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REQUERIDO: 

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar inicial nos seguintes termos: a) Junte aos autos 

cópia do contrato social da empresa; b) Realize e comprove o pagamento 

das custas processuais. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data conforme o sistema. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029541-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021033-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCIO PEREIRA (RÉU)

ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021033-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI - EPP, ROBSON MARCIO PEREIRA Designo 

audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 10h – Sala 3. Cite-se a 

parte ré no endereço indicado no ID n. 15995635, constando as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043042-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LISZMAN (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043042-49.2018.8.11.0041 JOSE 

LISZMAN PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021855-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE MELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018908-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ORTIZ CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043026-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOMINGOS (REQUERENTE)

J. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043026-95.2018.8.11.0041 J. V. D. S. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012955-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLIVEIRA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012955-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE OLIVEIRA SILVA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043026-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOMINGOS (REQUERENTE)

J. V. D. S. (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043026-95.2018.8.11.0041 J. V. D. S. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043026-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOMINGOS (REQUERENTE)

J. V. D. S. (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043026-95.2018.8.11.0041 J. V. D. S. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (RÉU)

MARIANE BORGES MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033503-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS, 

MARIANE BORGES MARTINS Tendo em vista o teor da certidão do ID n. 

13423518, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11/03/2019, às 

8h – Sala 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031546-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GUEIRIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031546-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIA GUEIRIM DA SILVA RÉU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2019, às 8h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031546-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GUEIRIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031546-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIA GUEIRIM DA SILVA RÉU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2019, às 8h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015634-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS (AUTOR(A))

EDUARDO PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015634-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO PERES DA SILVA, LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS RÉU: 

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2019, às 8h – 

Sala 3. Cite-se a ré no endereço indicado no ID n. 14824053, constando as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039315-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ESTEVAO PAREDE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039315-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO ESTEVAO PAREDE FILHO REQUERIDO: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 
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nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo 

sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018884-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 16952345 e 

16952346, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039315-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ESTEVAO PAREDE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039315-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO ESTEVAO PAREDE FILHO REQUERIDO: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo 

sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031713-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE OAB - MT8167/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031713-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES, PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031713-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE OAB - MT8167/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031713-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES, PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 
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334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031713-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE OAB - MT8167/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031713-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES, PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1027648-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027648-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA EXECUTADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Apense-se ao processo n. 

1008921-92.2018.811.0041. Cuida-se de cumprimento provisório de multa 

periódica no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que 

houve o descumprimento da liminar por 110 (cento e dez dias) dias. De 

acordo com o §5º, do art. 537, do CPC, em caso de execução de multa, 

aplica-se o disposto na fase de cumprimento de sentença. Assim, o 

procedimento a ser seguido é o indicado pelo art. 520 do CPC. O 

dispositivo legal determina que o cumprimento provisório seja realizado na 

mesma forma que o definitivo (art. 523). Ante o exposto, na forma do art. 

523 do CPC, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescidos das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

EDNA MARQUES DE PINHO (AUTOR(A))

KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO OLIVEIRA OAB - 362.294.071-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001328-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA MARQUES DE PINHO, SANDRO OLIVEIRA DE PINHO, KASSIELE 

OLIVEIRA DE PINHO REPRESENTANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA RÉU: 

ITAU SEGUROS S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 10h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo 

sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-12.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 120 de 648



Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

EDNA MARQUES DE PINHO (AUTOR(A))

KASSIELE OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO OLIVEIRA OAB - 362.294.071-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001328-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA MARQUES DE PINHO, SANDRO OLIVEIRA DE PINHO, KASSIELE 

OLIVEIRA DE PINHO REPRESENTANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA RÉU: 

ITAU SEGUROS S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 10h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo 

sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033021-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033021-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSE GERALDO CARREIRO DA 

ROCHA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/04/2019, às 10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033021-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033021-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSE GERALDO CARREIRO DA 

ROCHA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/04/2019, às 10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034303-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANNE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ OAB - MT23831/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034303-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACIANNE DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A, COMPANHIA DE AGUAS 

DO BRASIL - CAB AMBIENTAL Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 11h, a ser 
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realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012933-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. W. SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO PROCESSO n. 1012933-52.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

45.216,60 ESPÉCIE: [LOCAÇÃO DE IMÓVEL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Nome: CID IMOVEIS EIRELI - EPP Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 POLO PASSIVO: Nome: R. M. W. 

SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 4.402, -SALÃO C, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-500 

Senhor(a): ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: R. M. W. SERVICOS DE COPIAS 

E IMPRESSOES EIRELI - EPP A presente carta tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: 03 Data: 11/03/2019 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015508-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA SILVA 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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015508-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZINETE DE SOUZA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que o laudo de ID 14384510 

encontra-se incompleto remetam-se os autos à central de conciliação para 

que seja juntado o laudo pericial completo. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ-MT, data registrada o sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015137-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBS FERREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015137-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELBS FERREIRA NOBRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS Converto o julgamento em diligência para intimar as partes a fim de 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da necessidade 

de designação de nova pericia médica, ante os resultados inconclusivos 

dos laudos confeccionados durante o mutirão de conciliação. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034303-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANNE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ OAB - MT23831/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034303-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACIANNE DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A, COMPANHIA DE AGUAS 

DO BRASIL - CAB AMBIENTAL Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 11h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042924-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042924-73.2018.8.11.0041 LEONILDA 

KRUCZKIEWICZ BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042924-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA KRUCZKIEWICZ (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1042924-73.2018.8.11.0041 LEONILDA 

KRUCZKIEWICZ BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043295-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043295-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BENJAMIN FERREIRA SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais 

ajuizada por Benjamin Ferreira Soares contra Energisa – Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. O autor afirma ser proprietário do imóvel 

onde está instalada a Unidade Consumidora 6/815885-9, o qual se 

encontrava locado para Evanilda Duarte de Lima. Sustenta que a locatária, 

ao deixar o imóvel, não adimpliu com as faturas de energia elétrica que 

totalizam R$ 5.407,19 (cinco mil quatrocentos e sete reais e dezenove 

centavos). Por conta do débito apontado, a parte ré se recusa a 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica, que se encontra 

suspenso, bem como de realizar a transferência da titularidade da UC para 

Benjamin Ferreira Soares. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica e efetue a transferência de titularidade da unidade consumidora 

apontada na inicial para o autor. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pela comprovação de 

propriedade da casa pelo autor, assim como pelo contrato de locação 

firmado por ele, que indica como bem locado o imóvel em que está 

instalada a UC 6/815885-9, qual seja a casa situada na rua Rondonópolis 

(rua 22), quadra 51, lote 11 (nº 12), bairro Dr. Fábio Leite, em Cuiabá. O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de manter suspenso o serviço 

essencial da parte autora. No que tange ao pedido de transferência da 

titularidade da UC para o nome da segunda autora, o TJM já se manifestou 

no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL — AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE 

CONSUMIDORA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA — ILEGALIDADES — DÉBITOS PRETÉRITOS CONTRAÍDOS POR 

TERCEIRO — TARIFA DEVIDA — NATUREZA PESSOAL — MEIOS 

LEGÍTIMOS DE COBRANÇA — UTILIZAÇÃO — NECESSIDADE. Importa 

ilegalidade tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica como a 

negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora, em face 

da existência de dívidas pretéritas e contraídas por terceiro: a uma, 

porque a tarifa devida possui natureza pessoal, não se traduzindo em 

obrigação de caráter propter rem, já que não atrelada ao imóvel; a duas, 

porque não se mostra possível a interrupção do fornecimento energético, 

em razão da existência de débitos antigos, os quais devem ser cobrados 

mediante a utilização de meios legítimos de cobrança. Recurso não 

provido. (AgR 43973/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 28/05/2013). 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, 

determinando que a reclamada RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora UC 

6/815885-9, bem como efetue a transferência da titularidade da referida 

UC para o nome do autor Benjamin Ferreira Soares, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras 

faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses 

em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para 

o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte ré, 

imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 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 18/03/2019, às 

11h – Sala: Conciliação 7, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 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 ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro a gratuidade da justiça com 

fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010884-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INBRANDS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010884-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP RÉU: INBRANDS 

S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2019, às 9h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015265-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANA LUIZA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015265-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIANA LUIZA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cumpra-se a sentença de ID. 16889412. CUIABÁ, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010675-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SOUZA CORTEZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010675-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA DE SOUZA CORTEZ DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que o laudo de ID 

14372228 está incompleto, encaminha-se os autos à Central de 

Conciliação para que procedam com a complementação. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010884-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INBRANDS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010884-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP RÉU: INBRANDS 

S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2019, às 9h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006158-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o perito para que designe nova data 

e horário para realização da perícia. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008243-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008243-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

da petição de ID 15917181. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027670-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEFORA YUNG ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027670-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEFORA YUNG ROCHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o perito para que designe 

nova data e hora para realização da perícia médica. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1035640-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON YAMAMOTO FLORENCIO (EXECUTADO)

FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035640-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WELLINGTON YAMAMOTO FLORENCIO, FLAVIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA Chamo feito à ordem para cancelar o 

despacho retro de ID 16957292. Assim, cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043623-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043623-64.2018.8.11.0041 LEONILDO 

NOGUEIRA VIEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043623-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043623-64.2018.8.11.0041 LEONILDO 

NOGUEIRA VIEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043023-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA CAMPOS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043023-43.2018.8.11.0041 ELTON DA 

SILVA CAMPOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h40, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043088-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE RIBEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043088-38.2018.8.11.0041 CARINE 

RIBEIRO DA FONSECA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/03/2019, às 11h28, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043088-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE RIBEIRO DA FONSECA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043088-38.2018.8.11.0041 CARINE 

RIBEIRO DA FONSECA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/03/2019, às 11h28, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043023-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA CAMPOS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043023-43.2018.8.11.0041 ELTON DA 

SILVA CAMPOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h40, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 
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inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007870-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA FREITAS COELHO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007870-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSA FREITAS COELHO NUNES RÉU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS FUNCEF Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 11h – Sala 2, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043017-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLLINE PAULA OLIVEIRA MATIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043017-36.2018.8.11.0041 CAROLLINE 

PAULA OLIVEIRA MATIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043017-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLLINE PAULA OLIVEIRA MATIAS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1043017-36.2018.8.11.0041 CAROLLINE 

PAULA OLIVEIRA MATIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/03/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007870-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA FREITAS COELHO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007870-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSA FREITAS COELHO NUNES RÉU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS FUNCEF Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 19/03/2019, às 11h – Sala 2, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043649-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELY BARROS DOS REIS RÉU: ESTADO DO MARANHÃO Remetam-se 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que se proceda a devida 

redistribuição para uma das Varas Especializada de Fazenda Pública, uma 

vez que figura como polo passivo o ESTADO DO MARANHÃO. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833155 Nr: 38653-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUIELE STACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 18123-72.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR COMBUSTÍVEIS CUIABÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4395-A/MT, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024499 Nr: 34102-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092

 As intimações para a parte autora deverão doravante serem feitas em 

nome do Dr. José Marcilio Donega.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1054108 Nr: 48379-41.2015.811.0041

 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: GONÇALO JOSE FERRAZ, WALDINEIA CRISTINA 

CONCEIÇÃO FEHLBERG FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEIA CRISTINA CONCEIÇÃO FEHLBERG 

FERRAZ, GONÇALO JOSE FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302-MT, EDISON 

PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521

 Acolho o pedido de desistência da oitiva da testemunha Cássia De Melo.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 2401-61.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODEMOS LUIZ RUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FARINA, NATÁLIA RODRIGUES 

FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520/MT, 
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KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - OAB:7.039-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO SOUZA 

PONCE, para devolução dos autos nº 2401-61.2003.811.0041, Protocolo 

111600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778350 Nr: 31752-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESIDUOS 

OLEOSOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16.861

 De igual forma JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Medida Cautelar 

Código 778350, e REVOGO a liminar dantes concedida, condenando a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, 

com fulcro no artigo 85 do CPC/15Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788451 Nr: 43692-26.2012.811.0041

 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: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS 

OLEOSOS LTDA.ME, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRÉ FAIZÃO - 

OAB:8340-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 De igual forma JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Medida Cautelar 

Código 778350, e REVOGO a liminar dantes concedida, condenando a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, 

com fulcro no artigo 85 do CPC/15Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051480 Nr: 47150-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIDI KEYKA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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. 112/114, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951484 Nr: 663-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON LEITE DOS SANTOS, NASCAR 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON C. G. PRATES - 

OAB:5745-MT, ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, KEILLA MACHADO - 

OAB:15359/MT, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - OAB:14853

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 120/123, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352480 Nr: 22946-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WST CONST. E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOULY BAPTISTA SANTOS 

DALLASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 207/219, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819925 Nr: 26196-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, ERCIO DE ARRUDA LINS, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6.208, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) RICARDO JOÃO ZANATA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108704 Nr: 14215-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-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. 212/213, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 235823 Nr: 4930-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELBERTO ROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BRUCEZE, MARLENE 

BRUCEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da dúvida quanto ao saldo remanescente, DETERMINO a remessa 

dos autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos do valor 

remanescente.

 Na sequência, intimem-se as partes para manifestação acerca dos 

cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 343619 Nr: 13996-81.2008.811.0041

 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: JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANO CONSTRUÇOES, COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RESENDE - 

OAB:6.358, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Intime-se a parte executada pra manifestação acerca da petição de fls. 

976/978, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe cardoso de souza - 

OAB:, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 As partes entabularam acordo às fls. 141/144, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 313863 Nr: 19050-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIBÍADES GOMES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TRANSPORTES JAÓ 

LTDA., TROPICAL PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO RODRIGUES - OAB:12.015, 

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B, Otavio Fernando de 

Oliveira - OAB:225031/SP

 Expeça-se alvará em favor da parte autora conforme dados bancários 

apresentados à fl.437.

Tendo em vista a petição de fls. 438/440, intime-se a parte autora para que 

comprove o pagamento dos honorários advocatícios.

Desde já, autorizo a expedição do devido mediante confirmação do 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389733 Nr: 25450-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, DANIEL ERMELINDO NERI - OAB:21.676-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA HARIMA 

- OAB:18385, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18.213/MT, 

JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:18.440/MT, MAINA PONCIONI CEZAR - OAB:24706/O, 

ROSILENE MARCELO - OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/O

 .O caso em tela não merece maiores divagações, pois conforme se extrai 

da sentença de fls. 335/340, restou reconhecida a ilegitimidade da 

excipiente, de maneira que a penhora realizada às fls. 435/436 se mostra 

equivocada.Assim, acolho a exceção de pré-executividade de fls. 438/450 

para determinar a exclusão da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO do polo passivo, devendo ser substituída pela 

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE 

JANEIRO.Expeça-se alvará do valor bloqueado às fls. 435/436 em favor 

da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devendo 

ser intimada para apresentar dados bancários, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após a correção do polo passivo no sistema e na capa dos autos, 

intime-se a executada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

DO RIO DE JANEIRO, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753056 Nr: 4940-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, RONAN PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, REGINALDO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José Roberto de 

Oliveira em face de Hélio Parente.

No decorrer da execução sobreveio incidente de lide simulada suscitado 

por Ronan Palmeira, o qual foi rejeitado por meio da decisão de fls. 

957/961 e mantido em sede de agravo de instrumento (fl. 1.037).

Em seguida as partes Ronam Palmeira e José Roberto de Oliveira 
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apresentaram acordo às fls. 1043/1046, acompanhada dos documentos 

de fls. 1047/1066.

Pois bem.

Infere-se que o acordo de 1043/1046, datado de 3/12/2018, não veio com 

a assinatura do suscitante Ronam Palmeira.

Já no acordo juntado às fls. 1048/1050, datado de 30/11/2018, não consta 

assinatura do exequente José Roberto de Oliveira.

Assim, deixo de homologar o acordo formulado às fls. 1.043/1.046 e por 

medida de cautela determino a intimação das partes para que apresentem 

o acordo com a assinatura de todos os envolvidos com firma reconhecida 

em cartório.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061683 Nr: 51724-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEN DOS SANTOS, MAFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 O autor foi ouvido nessa oportunidade e mostrou ao juízo que possui 

inúmeras fraturas pelo corpo e que realisou seis cirurgias.

Não bastasse o processo conta com vários volumes diante da juntada de 

documentos médico hospitalares.

Dessa forma acrecido ainda da qualificação do Sr. Perit, entendo justo e 

razoável a proposta dos honorários pericias de fls. 1612 rasão pela qual a 

homologo restando indeferido o pedido de fls. 1615/1617.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida Brasil 

Veiculos Compania de Seguros, proceda ao deposito dos honorários 

periciais.

Uma vez efetuado o deposito, intime-se o Sr. Perito para que designe dia, 

hora e local para o inicio dos trabalhos, intimando as partes, patronos e 

assistentes técnicos indicados.

No mais, concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

se manifestem acerca do oficio de fls. 1610/1611.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022614 Nr: 33215-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BOESING LTDA - ME, ROSANI 

MARIA BOESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Anote-se a renúncia de fls. 60/61.

No mais, aguarde-se providências no feito em apenso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043201-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043201-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIRLEY BATISTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Reclamatória de Inexistência de Débito 

por Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Liminar ajuizada por Sirley 

Batista contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Aponta 

a parte autora que recebeu uma fatura com vencimento em 30/04/2017, 

referente ao mês de março/2017, no valor de R$ 4.745,81 (quatro mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), valor este 

inerente a recuperação de consumo. Pretende a parte autora a concessão 

de liminar a fim de determinar que seja suspenso o referido débito até o fim 

da demanda. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à 

parte ré utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados 

débitos pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo 

para tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo 

de dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da 

parte reclamante, e ainda os evidentes prejuízos econômicos causados 

pela negativação do nome da parte autora junto aos serviços de proteção 

ao crédito. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de efetuar a cobrança 

do débito de R$ 4.745,81 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos) debatido nos autos, mantendo-se suspensa sua 

exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte ré, imponho a multa diária de R$ 300,00 
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(trezentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. 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 18/03/2019, às 09h – Sala: Conciliação 7, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte 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 ré poderá contestar a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça com fundamento 

no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043295-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043295-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BENJAMIN FERREIRA SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais 

ajuizada por Benjamin Ferreira Soares contra Energisa – Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. O autor afirma ser proprietário do imóvel 

onde está instalada a Unidade Consumidora 6/815885-9, o qual se 

encontrava locado para Evanilda Duarte de Lima. Sustenta que a locatária, 

ao deixar o imóvel, não adimpliu com as faturas de energia elétrica que 

totalizam R$ 5.407,19 (cinco mil quatrocentos e sete reais e dezenove 

centavos). Por conta do débito apontado, a parte ré se recusa a 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica, que se encontra 

suspenso, bem como de realizar a transferência da titularidade da UC para 

Benjamin Ferreira Soares. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica e efetue a transferência de titularidade da unidade consumidora 

apontada na inicial para o autor. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pela comprovação de 

propriedade da casa pelo autor, assim como pelo contrato de locação 

firmado por ele, que indica como bem locado o imóvel em que está 

instalada a UC 6/815885-9, qual seja a casa situada na rua Rondonópolis 

(rua 22), quadra 51, lote 11 (nº 12), bairro Dr. Fábio Leite, em Cuiabá. O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de manter suspenso o serviço 

essencial da parte autora. No que tange ao pedido de transferência da 

titularidade da UC para o nome da segunda autora, o TJM já se manifestou 

no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL — AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE 

CONSUMIDORA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA — ILEGALIDADES — DÉBITOS PRETÉRITOS CONTRAÍDOS POR 

TERCEIRO — TARIFA DEVIDA — NATUREZA PESSOAL — MEIOS 

LEGÍTIMOS DE COBRANÇA — UTILIZAÇÃO — NECESSIDADE. Importa 

ilegalidade tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica como a 

negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora, em face 

da existência de dívidas pretéritas e contraídas por terceiro: a uma, 

porque a tarifa devida possui natureza pessoal, não se traduzindo em 

obrigação de caráter propter rem, já que não atrelada ao imóvel; a duas, 

porque não se mostra possível a interrupção do fornecimento energético, 

em razão da existência de débitos antigos, os quais devem ser cobrados 

mediante a utilização de meios legítimos de cobrança. Recurso não 

provido. (AgR 43973/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 28/05/2013). 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, 

determinando que a reclamada RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora UC 

6/815885-9, bem como efetue a transferência da titularidade da referida 

UC para o nome do autor Benjamin Ferreira Soares, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras 

faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses 

em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para 

o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte ré, 

imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 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 18/03/2019, às 

11h – Sala: Conciliação 7, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 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 ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, 

fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro a gratuidade da justiça com 

fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042601-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042601-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JANDERSON BOTELHO DA 

FONSECA contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. O autor afirma ser 

acadêmico do curso de medicina junto à instituição ré, com financiamento 

de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), desde 2015. Conta que necessitou dilatar o contrato de 

financiamento e efetuou o último aditivo com vigência para o primeiro 

semestre de 2018, sendo mantido o percentual de 100% (cem por cento) 

do financiamento. Contudo, narra que foi surpreendido com a cobrança do 

valor adicional de R$ 54.538,85 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta 

e oito reais e oitenta e cinco centavos), dos quais há duas parcelas de R$ 

2.763,00 (dois mil setecentos e sessenta e três reais). Aduz que tais 

cobranças o impedem de realizar a rematrícula e o aditamento do contrato 

FIES para o segundo semestre. Assim, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência para que a parte ré suspenda imediatamente toda e qualquer 

cobrança além do valor já garantido pelo FIES e devido em razão da 

matéria cursada em sala especial, e se abstenha de incluir o nome do 

autor no cadastro de inadimplentes e de criar qualquer embaraço ou óbice 

ao autor para a realização das atividades acadêmicas. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por haverem provas de que o requerido é 

beneficiário de bolsa integral pelo sistema de financiamento estudantil, o 

que impediria a cobrança de mensalidades por parte da instituição de 

ensino. Verifica-se que não há motivos que expliquem a existência dos 

débitos constantes no documento de Id. 16901143, ante a vigência do 

contrato de financiamento e aditamentos (Id. 16901088, 16901089 e 

16901090). O perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o 

serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida a efetuar um 

pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos 

do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a requerida: a) 

SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui discutidos, bem 

como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do valor 

já garantido pelo FIES e das mensalidades da turma especial de 

Farmacologia, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de aplicar 

sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas ao uso 

das dependências da Instituição e realização de provas; c) SE ABSTENHA 

de inserir o nome do autor ou RETIRE, caso assim já tenha procedido, nos 

serviços de proteção ao crédito em relação aos débitos questionados 

neste feito, enquanto perdurar a demanda; d) SE ABSTENHA de 

condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres até o 

final do curso, ao pagamento dos referidos débitos aqui discutidos; Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 11h00 – Sala: Conciliação 05, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020781-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Rosana Gomes da Silva, em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos causados. 

Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que emendasse 

a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se verifica o 

despacho de ID 14213070. Todavia, deixou de atender a determinação 

judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 15265070. É o 

relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte autora, 

embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por ausência dos 

requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação, com base 

no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010411-52.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROSA DA SILVA SIQUEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010411-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ROSA DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Sebastião Rosa da Silva 

Siqueira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 14362257. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, ausência de pedido 

administrativo e ausência de documentos no requerimento na esfera 

administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

A perícia judicial foi colacionada ao ID 14362257. Manifestaram-se as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 14362257, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – 

Inépcia da inicial – Ausência de comprovante de residência em nome do 

autor Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há 

previsão legal de juntada de comprovante de residência do autor, 

bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço. 

Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e declaração de 

pobreza contém o endereço indicado no comprovante na fatura de ID 

12803817, de maneira que o formalismo requerido de declaração 

expressa do autor quanto a isto está dispensado, configurando, 

novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à justiça. A 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residênciarnão enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, 

do CPC , em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. III – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela 

que o autor comprovou a realização do pedido administrativo, consoante 

documento de ID 12803885. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. IV – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o 

autor juntou em ID 12803885 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12803829), bem como laudo pericial (ID 14362257). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 
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Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 23/02/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14362257, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 23/02/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024940-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA DE SOUZA MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Benedita de Souza Matos, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos 

causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que 

emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se 

verifica o despacho de ID 14634149. Todavia, deixou de atender a 

determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 

15282920. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da 

parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por 

ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a 

presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023940-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023940-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIELE MARIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Josiele Maria de Souza, em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos causados. 

Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que emendasse 

a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se verifica o 

despacho de ID 14621781. Todavia, deixou de atender a determinação 

judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 15282922. É o 

relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte autora, 

embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por ausência dos 

requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação, com base 

no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024220-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONRADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024220-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CONRADO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

ajuizada por Luiz Conrado de Oliveira, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos 

causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que 

emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se 

verifica o despacho de ID 14622664. Contudo, transcorrido o prazo, a 

parte autora não apresentou os documentos necessários. É o relatório do 

necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte autora, embora 

devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por ausência dos 

requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação, com base 

no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 
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favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DE ARRUDA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007663-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELMA DE ARRUDA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Celma de Arruda Amorim, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2014, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13896441. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da 

prescrição, da falta de interesse de agir e da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como, alega a 

regularidade do valor pago em sede administrativa. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13896441. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. I – Da Preliminar Não Comprovação do Pedido 

Administrativo e a Sua Recusa Alega a parte ré que o comprovante do 

requerimento administrativo colacionado aos autos pela autora, em ID n° 

12420120, não demonstra ser apto para a abertura do processo 

administrativo, tendo em vista que os dados que constam no boletim de 

ocorrência são diversos daqueles apresentados pela autora no referido 

requerimento. Tal fato merece prosperar, pois compulsando os autos 

verifico que realmente há divergência dos fatos narrados no requerimento 

administrativo e dos fatos comprovados através do boletim de ocorrência. 

Além disso, como comprovado pela parte ré, nada consta no site para 

pesquisa referente ao seguro DPVAT em nome da parte autora. Sendo 

assim, não se pode comprovar que ela cumpriu com todos os requisitos 

exigidos pela seguradora para a juntada dos documentos necessários. 

Desse modo, acolho a preliminar de não comprovação do pedido 

administrativo suscitada pela parte ré. Ante o exposto, com o fulcro no art. 

485, inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem Resolução de Mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas 

processuais, em observância ao disposto no art. 85, §§1º e 2º, do CPC. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003235-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO PENHAVEL MARMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003235-56.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SAULO PENHAVEL MARMOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Saulo Penhavel Marmos em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 16/09/2014, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de laudo iml. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Por fim, 

caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que os juros de 

mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a 

partir da contestação apresentada. Em decisão de ID 12808303 foi 

ordenada a realização da perícia, sendo que a parte autora não 

compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua efetivação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. I – 

Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. II- 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/09/2014. No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 
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da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora ID 14835741. Assim, considerando que não restou demonstrados 

nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega 

ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização 

decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando 

demonstrado a relação entre o acidente e as lesões sofridas, a 

improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033944-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033944-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Devair Rodrigues dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

19/01/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de entrega de documentação na esfera administrativa e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 13265402 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10759232. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

10759232 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10574808, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 138 de 648



que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/01/2016. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário para realização da perícia, que somente não se 

realizou em face da ausência da parte autora ID 14836134. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031944-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBER VALDIR PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Cleber Valdir Paiva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, ausência de 

entrega de documentação na esfera administrativa e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir da contestação apresentada. Em 

decisão de ID 13258956 foi ordenada a realização da perícia, sendo que a 

parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a 

sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10287523. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

10287523 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 10287425, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 
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processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2017. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário para realização da perícia, que somente não se 

realizou em face da ausência da parte autora ID 14836423. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000699-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Rosicleide Martins dos Santos em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

13/01/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de entrega de documentação na esfera administrativa e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 12976716 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Comprovante de endereço em 

nome de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que 

não há previsão legal de juntada de comprovante de residência do autor, 

bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço. 

Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e declaração de 

pobreza contém o endereço indicado no comprovante na fatura de ID 

11371589, de maneira que o formalismo requerido de declaração 

expressa do autor quanto a isto está dispensado, configurando, 

novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à justiça. A 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residênciarnão enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, 

do CPC , em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na alegação de que deve 

ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único do CPC. Tais 
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dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor ou do local 

do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da ré, utilizando 

a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, que não há 

nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra geral de 

competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente Greco 

Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/01/2017. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário para realização da perícia, que somente não se 

realizou em face da ausência da parte autora ID 14837084. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014399-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014399-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO MANOEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Juliano Manoel dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 02/12/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com 

vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 

14361172. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 14361172. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12956799, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

13393613. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

13393613 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13393649), bem como laudo pericial (ID 14361172). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 
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08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14361172, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 02/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027666-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, ajuizada por Eliane Souza Pereira, em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos 

causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que 

emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se 

verifica o despacho de ID 15042808. Todavia, deixou de atender a 

determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 

15689862. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da 

parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por 

ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a 

presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022112-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Lenilson Roberto de Figueiredo em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

12/03/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de entrega de 

documentação na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo 

e princípio da causalidade e a sucumbência autoral. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 11361145 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 9048561 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 
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Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 9048561. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. 

II- Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/03/2016. No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora ID 15187510. Assim, considerando que não restou demonstrados 

nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega 

ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização 

decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando 

demonstrado a relação entre o acidente e as lesões sofridas, a 

improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016541-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR SOUZA ROGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016541-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EGMAR SOUZA ROGADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Egmar Souza Rogado, em face de Porto Seguro CIA De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 143855757. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em 

sede administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 14673882. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/04/2018. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14673882, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise da preliminar 

suscitada. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. O autor colacionou em id. 13655979 a cópia do 

requerimento administrativo. Tal requerimento foi protocolado em 

04/05/2018, mas não obteve resposta. Ademais, a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 
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reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/04/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13656000), bem como laudo pericial (ID 14673882). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 24/04/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14673882, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.5% (doze ponto cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), encontra-se o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a Porto Seguro CIA De Seguros Gerais 

ao pagamento do importe em de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 24/04/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada em sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035587-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLAN DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1035587-67.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DERLAN DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16952302. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004765-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004765-95.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DOUGLAS SANTANA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16944926. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024990-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AUGUSTO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024990-39.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GILMAR AUGUSTO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16953487. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028660-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CANDIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028660-85.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LUCINEIA CANDIA BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16953476. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031555-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1031555-19.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ANALDO ROSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16913827. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011634-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDIO LEMES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1011634-74.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ARCIDIO LEMES DE PAULA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 16956534. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028304-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS VASTOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028304-90.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JACKSON MARTINS VASTOR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16955385. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030745-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROBERTO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1030745-44.2017.8.11.0041 AUTOR: VALDIR 

ROBERTO DE FREITAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 16955368. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018869-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1018869-92.2017.8.11.0041 AUTOR: 

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16955357. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016942-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016942-91.2017.8.11.0041 AUTOR: RENAN 

BARESI MATHEUS MARTINS QUEVEDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16965788. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033336-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033336-76.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16972600. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017199-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZIRALDO MATOS CAMARGO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017199-53.2016.8.11.0041 AUTOR: MILTON 

ZIRALDO MATOS CAMARGO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16978556. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANE DE SOUZA CAMPOS OAB - 722.026.701-06 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003149-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL DE SOUZA COSTA REPRESENTANTE: ELIZANE DE SOUZA 

CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Gabriel 

de Souza Costa menor impúbere representado por sua genitora Elizane de 

Souza Campos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 16/01/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12935069. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de regulação em esfera administrativa, 

ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12935069. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 16/01/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12935069, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 146 de 648



SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 11737155 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11737155. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 16/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11737153), bem como laudo pericial (ID 12935069). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 16/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12935069, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 16/01/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Havendo interesse da criança 

Gabriel de Souza Costa e de acordo com o parecer ministerial, o valor 

referente ao seguro deverá ser depositado e permanecer em conta única 

judicial, conforme dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à 

proteção do patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus 

responsáveis legais. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005030-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ (AUTOR(A))

R. J. D. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005030-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA ADRIANE SILVA DINIZ, RONALDO JUNIOR DE PAULA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ronaldo Junior de 

Paula Silva menor impúbere representado por sua genitora Tania Karina 

Monteiro, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 12/08/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12955733. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de regulação em esfera administrativa, 

ausência de pedido administrativo e comprovante de residência em nome 

de terceiro. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

A perícia judicial foi colacionada ao ID 12955733. Manifestaram-se as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/08/2017. Verifico que em sede da Audiência de 
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Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 12955733, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

11992653 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11992653. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11992596, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/08/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11992653), bem como laudo pericial (ID 12955733). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 12/08/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12955733, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 
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contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 12/08/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Havendo interesse da criança Ronaldo Junior de Paula Silva e de acordo 

com o parecer ministerial, o valor referente ao seguro deverá ser 

depositado e permanecer em conta única judicial, conforme dispõe o art. 

1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do patrimônio em face da 

possibilidade de dilapidação por seus responsáveis legais. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015830-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Felipe Ferreira dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/01/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14386758. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de documentos indispensáveis e ausência de documentos 

necessários na esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, 

caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada em ID 14386758. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/01/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14386758, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

13558912. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

ausência de documentos A indenização por veículo não identificado, será 

paga nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da 

Lei 6194/74. Rejeito a preliminar mencionada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 13558912 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13558899), bem como laudo pericial (ID 13558912). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 17/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 
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Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13558912, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta de um dos membro inferior esquerdo com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda completa de um dos 

membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 17/01/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031490-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DEREK DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1031490-24.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GEORGE DEREK DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 16955343. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016737-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016737-62.2017.8.11.0041 AUTOR: 

PATRICIA LIMA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 16955029. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016414-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO TAVARES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016414-91.2016.8.11.0041 AUTOR: 

CASSIO TAVARES SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16955014. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008824-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROISSE SERAFIM DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008824-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ROISSE 

SERAFIM DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16997421. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024946-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024946-20.2017.8.11.0041 AUTOR: 

MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de 

sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16996289. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006038-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRYS SOUZA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006038-75.2018.8.11.0041 AUTOR: 

OZIRYS SOUZA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 16978386. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011525-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA DE SOUZA SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011525-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODILIA DE SOUZA SEVERINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Odilia de Souza Severino em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

28/12/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ausência da parte autora em audiência de conciliação e 

ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que os 

juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir da contestação apresentada. Em decisão de ID 11139931 

foi ordenada a realização da perícia, sendo que a parte autora não 

compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua efetivação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. I – 

Da ausência da parte autora ao mutirão de conciliação Com relação a 

preliminar de extinção do processo em razão da ausência da parte autora 

em audiência de conciliação confunde-se com o mérito, e como tal será 

analisada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 28/12/2015. No caso em exame, 

no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva 

ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez 

permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe 

impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi agendada data e 

horário para realização da perícia, que somente não se realizou em face 

da ausência da parte autora ID 14837221. Assim, considerando que não 

restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e 

as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga 

a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025557-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025557-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO ROSA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Aparecido Rosa de Melo em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos em esfera 

administrativa, ausência de pedido administrativo, ausência de boletim de 

ocorrência e ausência de laudo do IML. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam somente a partir 

da citação e a correção monetária, somente a partir da contestação 

apresentada. Em decisão de ID 12813878 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 10214036 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10214036. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Carência de Ação - Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência de boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. V – Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. II- Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/05/2017. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário para realização da perícia, que somente não se 

realizou em face da ausência da parte autora ID 14835470. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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genitora Maria Antonia Cabreira Batista, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 01/02/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10834634. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 10834634. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/02/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 10834634, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 6851886. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/02/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 6851886), bem como laudo pericial (ID 10834634). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 01/02/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 10834634, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12.50% 

(doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 01/02/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Havendo interesse da criança Ronaldo Junior de Paula 

Silva e de acordo com o parecer ministerial, o valor referente ao seguro 

deverá ser depositado e permanecer em conta única judicial, conforme 

dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do 

patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus responsáveis 

legais. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008965-48.2017.8.11.0041 AUTOR: JORGE 

AUGUSTO DA SILVA GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 15260483. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1000950-56.2018.8.11.0041 AUTOR: 

WILLIAM BOTELHO DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 17017803. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004042-96.2017.8.11.0002 AUTOR: 

LUZINETH DE FRANCA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 17004403. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1009156-59.2018.8.11.0041 AUTOR: MILTON 

PERES JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 17004264. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012683-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAS INACIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Elias Inacio dos Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 10919183. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, 

caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13446813. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 21/12/2016. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13446813, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor juntou em ID 8074499 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 
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JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 21/12/2016. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 6679949), bem como laudo pericial (ID 13446813). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 21/12/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13446813, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos membros superiores, o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 7.087,50 (sete 

mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 21/12/2016 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014354-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOERDO DOS SANTOS JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Joerdo dos Santos Junior, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 15103489. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos na esfera 

administrativa, ausência de pedido administrativo e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, impugna os documentos 

juntados pela autora, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 15103489. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 03/03/2016. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 15103489, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 
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13388669 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 13388669. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 13388592, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/03/2016. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13388615), bem como laudo pericial (ID 15103489). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 03/03/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 15103489, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 03/03/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023118-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório ajuizada por Maria 

Aparecida da Silva em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 13/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, da falta de interesse de agir em razão do pagamento 

em sede administrativa e da necessidade de julgar liminarmente 

improcedente o pedido inicial. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Por decisão prolatada foi determinada a realização de 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação e deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar conforme certidão de id. 15169990. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/12/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da Necessidade de Julgar 

Liminarmente Improcedente o Pedido Inicial Tenho que a preliminar citada 

acima se confunde com o mérito e como tal será julgada. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. No caso em exame, no que tange à percepção dos valores 

atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não 

comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019106-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Kellya Roberta Pinto Ferreira, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 16270492. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 16270492. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/06/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

16270492, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 
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Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se 

as regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/06/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13943119), bem como laudo pericial (ID 16270492). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/06/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 16270492, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do segmento da coluna vertebral com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), 

calculada em 12.5% (doze ponto cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral, o percentual do incidente 

é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta na quantia de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna vertebral com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o 

montante de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de 

R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 02/06/2018 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011088-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Diego Gomes de Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/02/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14381262. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de entrega de documentação em esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada em ID 14381262. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/02/2018. 

Verifico que em sede de Audiência de Conciliação já foi produzido laudo 

médico de ID 14381262, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 
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Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12916465. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

12916465 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 09/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12916465), bem como laudo pericial (ID 14381262). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 09/02/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14381262, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.7% (dezoito ponto sete por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 09/02/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025437-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1025437-27.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 14715284. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026739-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE CARLI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1026739-91.2017.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCIS DE CARLI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 17001080. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030441-11.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030441-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONILDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada por 

Ronildo da Silva, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

em que pretendia reparar os danos causados. Nota-se que a parte autora 

foi devidamente intimada para que emendasse a petição inicial, sob pena 

de indeferimento, conforme se verifica o despacho de ID 15340702. 

Todavia, deixou de atender a determinação judicial, tendo sido certificada 

a sua inércia, consoante ID 16070348. É o relatório do necessário. Decido. 

Tendo em vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, 

INDEFIRO a petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II 

e VII, do CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem 

resolução de mérito a presente ação, com base no art. 485, inciso I, do 

CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando 

as formalidades legais. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036375-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSNILDA NILO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

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° 1036375-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente o despacho de ID 16969618, intimando a ré para que, em 48 

(quarenta e oito) horas, se manifeste sobre o descumprimento da liminar 

deferida. Após, concluso para deliberação. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042343-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALMISSI VITAL (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° 1042343-58.2018.8.11.0041 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, 13 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042382-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042382-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, a 

fim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). No mesmo prazo deverá o autor adequar 

a inicial, informando sua profissão e seu endereço eletrônico (art. 319, 

inciso II do CPC). Art. 319. A petição inicial indicará: 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; Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá-MT 13 de dezembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042520-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042520-22.2018.8.11.0041 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). Em igual prazo, faz-se necessário o autor apresentar sua 

profissão e e-mail, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Devendo 

ainda, no prazo acima estabelecido, adequar sua inicial à nova sistemática 

processual em vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu 

o acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 

de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040589-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS (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)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040589-81.2018.8.11.0041 Vistos etc. Observa-se que a 

parte autora não organizou os documentos na ordem necessária para 

exame dos autos digitais, como impõe o art. 32 da Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação 

e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento de mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. Desse modo, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada dos 

documentos que acompanham a inicial, identificando cada um deles 

conforme a norma acima e na ordem cronológica, sendo que a petição 

inicial deverá ser a primeira peça a ser apresentada, sob pena de 

indeferimento da exordial. Após, concluso para análise. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039304-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER (EXECUTADO)

MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039304-53.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 13 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018307 Nr: 31081-36.2015.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR FERNANDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Leonardo Drumond 

Gruppi - OAB/SP 163.781 - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

91/119 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806734 Nr: 13219-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que indique seus dados 

bancários para posterior expedição de alvará, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133080 Nr: 24258-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HILDA CATHARINA MARIA LONDON, 

RENATA AUXILIADORA LONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSTAFA AYESH, MARILANE SILVA SOUZA 

AYESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente esta ação de despejo por falta de pagamento cumulada 

com cobrança de aluguéis e CONDENO os réus ao pagamento dos 

aluguéis vencidos no período compreendido entre 31/01/2016 a 

30/06/2016. Tais valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1% a partir do vencimento de cada prestação 

(artigo 397, CC). Custas pelos réus, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 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.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119287 Nr: 18408-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIETA POUSO MIRANDA, RODRIGO POUSO 

MIRANDA, ROBERTO POUSO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION - 

OAB:7.519, DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Processo nº 18408-74.2016.811.0041 - Código 1119287

SENTENÇA

 Ana Julieta Pouso Miranda, Rodrigo Pouso Miranda e Roberto Pouso 

Miranda ajuizaram ação cautelar de exibição de documentos contra o 

Hospital de Medicina Especializada – Hospital Santa Rosa, todos 

qualificados e representados.

Narra a inicial que os autores são mãe e filhos de Simone Pouso de 

Miranda, falecida quando internada no leito da Unidade de Terapia 

Intensiva do hospital réu, em 20/07/2013.

Aduzem que no dia 12/07/2013 a de cujus, após chegar da cidade de São 

Paulo/SP, passou a sentir intensa dor de cabeça, náuseas e apresentando 

a cor amarelada, sintomas estes inerentes à meningite. Contudo, ao dar 

entrada no Pronto Atendimento do hospital réu, informaram que se tratava 

de uma crise da doença Lúpus, jamais tendo sido cogitada a hipótese de 

meningite.

Informam que Simone ficou internada e realizou todos os exames e 

procedimentos necessários, os quais não foram suficientes para evitar 

seu óbito, causado por meningite aguda supurativa.

Ao solicitarem o prontuário médico da paciente para análise, o réu se 

recusou a fornecê-lo. Sustenta que o prontuário se trata de documento 
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que deve ser fornecido aos parentes do paciente, pois se trata de 

documento imprescindível ao deslinde da ação, no qual pode ser 

identificada as circunstâncias da morte e os responsáveis pelo trágico 

evento.

Diante disso, postularam a concessão de liminar para determinar que o réu 

exiba o prontuário médico da de cujus Simone Pouso Miranda, CPF 

011.939.541-00.

Colacionaram os documentos de p. 18/39.

O pedido formulado foi deferido à p. 40.

Citada, a ré apresentou contestação, defendendo que somente não 

entregou cópia do prontuário médico diretamente às autoras porque 

observaram a determinação do Conselho Federal de Medicina. Apresentou 

os documentos solicitados às p. 69/171.

Instado a manifestar nos autos, os autores permaneceram inerte.

O réu requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra (p. 

176/177).

É o relatório. Decido

Estando o feito apto, passo ao seu julgamento, nos termos do artigo 12, 

§2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil.

Pretendem os autores, mãe e filhos de Simone Pouso Miranda, falecida em 

20/07/2013 no Hospital Santa Rosa, em razão de “meningite aguda 

supurativa, lúpus eritematoso sistêmico”, a exibição do prontuário médico 

da de cujus, a fim de terem acesso a tais documentos, imprescindíveis à 

propositura de futura e eventual ação indenizatória.

Extrai-se a legitimidade dos autores em buscar a tutela jurisdicional, bem 

como o interesse/necessidade, diante da recusa administrativa do réu em 

exibir os documentos.

Como é cediço, a ação cautelar de exibição tem por finalidade permitir que 

uma coisa ou documento seja exibido, apresentado em Juízo, nos termos 

do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, ao dissertarem 

sobre assunto, afirmam que a exibição de documentos tem correlação 

com o direito fundamental ao processo justo, indissociável ao direito de 

ação, defesa e prova.

“Exibição. Trata-se de tutela que visa à proteção do direito fundamental ao 

processo justo (art. 5º, LIV, CRFB), que tem como elementos 

indissociáveis o direito de ação (art. 5º, XXXV, CRFB), o direito de defesa 

(art. 5º, LV, CRFB) e o direito à prova (art. 5º, LVI, CRFB, contrário 

sensu). A exibição pode ser incidental (arts. 355 a 363, CPC) ou autônoma 

(arts. 844 e 845, CPC). A exibição de que tratam os artigos 844 e 845, 

CPC, é a exibição preparatória (autônoma). A finalidade da exibição é a 

proteção à prova – seu conhecimento e preservação. Só cabe exibição se 

caracterizado o objetivo instrutório da tutela. Todos têm o dever de 

colaborar com o Poder Judiciário em tema de prova (art. 339, CPC).”

Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso VII (Meta 01/CNJ) c/c 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido desta ação 

cautelar de exibição de documentos proposta por ANA JULIETA POUSO 

MIRANDA, RODRIGO POUSO MIRANDA e ROBERTO POUSO MIRANDA 

contra o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA – HOSPITAL SANTA 

ROSA.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Deixo, no entanto, de condenar o réu ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, haja vista a pretensão não resistida. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE 

DE CONTESTAÇÃO – AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação de exibição de documentos, para 

haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, 

nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Como 

houve apresentação dos documentos buscados pela autora, ainda que em 

sede de contestação, afastada está a resistência quanto ao pleito, 

descabe a fixação de honorários sucumbenciais. 3. Decisão monocrática 

mantida.” (AgR 86508/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 15/08/2017)

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.

P. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 759686 Nr: 12002-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT 4284/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Diante da petição de p.277/278 e considerando que o valor depositado 

pela autora referente a caução já foi levantando, conforme alvará 

eletrônico de p.276, traga a autora comprovante de que depositou os 

valores de p.274/275 neste processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 717238 Nr: 8339-56.2011.811.0041

 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: LUIZ GUSTAVO MORAIS LOPES, GREICE QUELLE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054985 Nr: 48730-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSE MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA MESSIAS - OAB:11.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pela ré nos valores de R$173,38 e R$29,98, bem como para 

DETERMINAR que a ré promova a exclusão definitiva do nome do autor 

dos cadastros de restrição creditícia em razão destas dívidas. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108357 Nr: 14013-39.2016.811.0041

 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: ABRAÃO ALVES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$383,32, vencido em 12/12/2011. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788188 Nr: 42139-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue o endereço do réu extraído do Infojud. Cite-o por carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158522 Nr: 35300-58.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Sisane Vanzella em 

face do Banco do Brasil S/A, para condená-lo ao pagamento de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice 

INPC a partir da data deste julgamento.Condeno o réu nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 

de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033663 Nr: 38439-52.2015.811.0041

 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: SIRLENE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Despacho

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição com 

documento de p.140/143.

Em seguida, concluso para sentença.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169911 Nr: 40135-89.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DE ASSIS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por JOÃO BATISTA DE ASSIS 

REIS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária a partir da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

900,00 (novecentos reais), nos termos do 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.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1099959 Nr: 10548-22.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Posto isto, diante da ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 17, do CPC. Revogo a 

tutela antecipada deferida à p. 45/46.Custas e despesas processuais pelo 

autor, bem como os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 
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distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953887 Nr: 2004-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ IZAIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do art.485, V do CPC, julgo extinto esta ação de 

cobrança proposta por JUAREZ IZAIAS DE ALMEIDA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.Custas 

pelo autor, bem como pagamento de honorários de sucumbência, que fixo 

em 10% do valor da causa, nos termos do art.85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137625 Nr: 21845-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME LUIZ DE BARROS, JACY PAZ DE SOUZA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Citem-se os confinantes indicados à p. 176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1134679 Nr: 24955-33.2016.811.0041

 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: WELINGTON CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por DANIEL RUFINO DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento 

danoso.Os valores deverão ser atualizados 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 (oitocentos reais), nos 

termos do art.85, §8º do CPC.Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais. Com o pagamento, expeça o alvará do perito.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.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072992 Nr: 56655-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO REZENDE GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por EILON JOSÉ FURTADO 

ALVES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condená-la:a) ao pagamento da quantia de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais) e,b) ao pagamento do valor de R$ 487,84 

(quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente 

as despesas médico hospitalares.Os valores deverão ser atualizados 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 (oitocentos 

reais), nos termos do art.85, §8º do CPC.Intime-se a ré para depositar o 

valor remanescente dos honorários periciais. Com o pagamento, expeça o 

alvará do perito.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.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369590 Nr: 6258-08.2009.811.0041

 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: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA PEREIRA, GUIOMAR BENEDITO 

ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

se manifestar sobre os embargos monitórios apresentados às fls. 

204/209, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304831 Nr: 15152-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVA MÍDIA ESTRATÉGIAS DE MARKETING E 

COMUNICAÇÕES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894441 Nr: 26182-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412756 Nr: 2049-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797819 Nr: 4201-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SALEM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, GALAXIE COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO CÉZAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE DE CASSIA ZILIO - OAB:90949, 

FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - OAB:184674

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte GALAXIE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, às fls. 429/430 são tempestivos. Em 

assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

apresentarem suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862330 Nr: 3506-87.2014.811.0041

 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: JONI CLAUDIO ALMEIDA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 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

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 108/123, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144857 Nr: 29545-53.2016.811.0041

 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: ANDREIA DA SILVA ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 482,VI da CNCG, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte ré para informar os dados bancários completos para a 

expedição do alvará, conforme determinado na sentença de fls. 93/94, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120449 Nr: 18983-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 199/204, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218971 Nr: 27577-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBL. DOS EST. DE 

M.T. E M.S. PORT. DE NECES. ESP...

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exquente para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896182 Nr: 27132-38.2014.811.0041

 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: WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA, JANER GERALDA 

DA MOTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935468 Nr: 52312-56.2014.811.0041

 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: JUCIMAR EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, PAULO CESAR GOMES DO CARMO - 

OAB:16409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 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 apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 126/128, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120970 Nr: 19217-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ROGERIO BARBOSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 234/240, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091378 Nr: 6746-16.2016.811.0041

 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: PAULO BERNARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao requerido para que forneça seus dados 

bancários, no prazo de 5 (cinco) dias, para posterior expedição do alvará 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814952 Nr: 21403-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DELFINA DA SILVA, PAULO ROBERTO 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO ESPIRITO SANTO MARQUES DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Benedito Antônio Bruno - 

OAB/MT 7.818 - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora às 

fls. 159/168 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894509 Nr: 26212-64.2014.811.0041

 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: DORILDO PAULINO SIEVERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Com a desistência informada à p. 130/131, o embargos de declaração de 

p. 122/128 perdeu o seu objeto.

Assim, cumpra-se integralmente como determinado na sentença de 

p.120/121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135089 Nr: 25125-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MAURO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: nelson willians - OAB:, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12,208-A

 Vistos.

O Supremo Tribunal Federal por meio do RE 632.212/SP, determinou:

 “[...] a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na 

fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo 

prazo de 24 meses a contar da data de 5.2.2018, data em que foi 

homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.”

(Ministro Gilmar Mendes, decisão de 31/10/2018)

Diante disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 24 

meses, contados de 05/02/2018.

Decorrido o prazo, o feito volta a tramitar independente de intimação.

Intimem-se todos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009014-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009014-55.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 
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consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Conforme informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1039686-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M J DA SILVA & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (REQUERIDO)

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039686-46.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Cumprimento Provisório de Sentença em que os autos principais 

(17282-43.2003.811.0041 – Código 131113) tramitam em meio físico. Em 

que pese os autos principais estarem atualmente tramitando perante o 

Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a interposição do Recurso 

Especial 1733027/MT (2018/0074086-6), em breve retornarão a tramitar 

perante este Juízo. Vale ressaltar que os autos principais são volumosos 

e continham, quando foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 

10/07/2015, 3.033 fls. (15 volumes). Pelas considerações feitas 

anteriormente e para evitar decisões conflitantes em processos que 

tramitam em meios distintos, determino que a parte exequente providencie, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a distribuição do presente feito na forma 

física, nos termos do art. 13, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE 

ABRIL DE 2018. Após, cancele a distribuição deste PJE. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA COSTA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1000493-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GEOVANE 

DA COSTA LARA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA Geovane da Costa Lara ajuizou ação de 

cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. Alega o autor que em 31 de outubro 

de 2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua 

invalidez, conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Os autos foram encaminhados à Central de 

conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por médico 

perito da Central de Conciliação (Id. 12939406). Citada, a ré apresentou 

contestação (Id. 13097126), oportunidade em que arguiu as preliminares 

de ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor 

apresentou impugnação à contestação (Id. 13608870). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Geovane da Costa Lara em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo 

passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não merece provimento, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de transito, não 

havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora 

Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 
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PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Isso porque o autor acostou o 

pedido administrativo no documento de id. 11341604. Ademais, conforme 

recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de 

contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. A ausência 

de laudo do IML não se mostra indispensável. O boletim de ocorrência é 

meio de comprovar o fato narrado, sendo, dessa forma, dispensável o 

laudo do IML. Nesse sentido, a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO 

CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A 

prolação de decisão monocrática pelo relator é possível, conforme 

prescreve o art. 557, caput, do CPC, estando o recurso em confronto com 

posicionamentos jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - 

O processo administrativo não pode ser exigido como pressuposto 

necessário para o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há 

em nossa legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salarios minimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. Mérito O autor foi 

vitima de acidente automobilístico em 31 de outubro, conforme certidão de 

ocorrência de id. 11341592. Assim, a lei que deve reger a matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro. Diante 

de tal constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela 

Lei nº 11.482, com vigência em 31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 

04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas respectivas alterações. O 

art.3º da citada lei prevê que a vitima de acidente automobilístico faz jus à 

indenização securitária em caso de incapacidade permanente. Vejamos: 

“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 valor indenizatório. No caso, em relação a 

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 a 

indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico e o 

dano dele decorrente estão comprovados por meio do boletim de 

ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz permanentemente, com 

avaliação de graduação da invalidez se total ou parcial, bem como com a 

sua quantificação, a qual deve ser comprovada mediante pericia, para 

pagamento proporcional ao percentual de sua incapacidade. As provas 

documentais acostadas aos autos são suficientes 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, com 

anuência das partes, concluindo que a autora possui lesão parcial 

incompleta de 75% de repercussão intensa (id. 12939406). Considerando 

que a pericia foi realizada por médico que atua a Central de Conciliação e 

Mediação, a mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário 

esclarecer que a lesão incapacitante no punho esquerdo computada em 

75%, 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).” 

In casu, para perda da mobilidade de um dos punhos, o percentual é de 

25%, dessa forma, 75% de 25% é igual a 18,75%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com efeito, a 

fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao 

disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o assunto, 

nossa corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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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)”. 

Assim, a indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei 

Federal nº 6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que 

estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do 

presente feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

do quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 18,75% do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por 

GEOVANE DA COSTA LATA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

a partir da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a 

ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do 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. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1019765-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EVERALDO 

ALVES BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SENTENÇA Everaldo Alves Batista ajuizou ação de cobrança de 

seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que em 18 de março de 2017 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na sua invalidez, 

conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com 

cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência e 

boletim de atendimento médico. Os autos foram encaminhados à Central de 

conciliação. Na oportunidade, o autor foi submetido a exame por médico 

perito da Central de Conciliação (Id. 10857544). Citada, a ré apresentou 

contestação (Id. 10899380), oportunidade em que arguiu as preliminares 

de ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. O autor 

apresentou impugnação à contestação (Id. 11808202). Intimados quanto à 

utilização da perícia realizada perante a central de conciliação para o 

julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, 

passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

Everaldo Alves Batista em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo 

passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não merece provimento, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de transito, não 

havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora 

Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Isso porque o autor acostou o 

pedido administrativo no documento de id. 8275497. Ademais, conforme 

recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de 

contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito O 

autor foi vitima de acidente automobilístico em 19 de março de 2017, 

conforme boletim de ocorrência de id. 8275515. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 
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31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “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 valor indenizatório. 

No caso, em relação a 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 a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes 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, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesões parciais incompletas de 25% de repercussão leve e de 50% 

de repercussão média (id. 10857544). Considerando que a pericia foi 

realizada por médico que atua a Central de Conciliação e Mediação, a 

mesma é elaborada de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que 

as lesões incapacitantes no pé direito computada em 25% e no tornozelo 

esquerdo computada em 50%, devem ser calculadas 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).” 

In casu, para perda anatômica ou funcional em um dos pés, o percentual é 

de 50%, dessa forma, 25% de 50% é igual a 12,5%. Da igual modo, para 

perda da mobilidade do tornozelo, o percentual é de 25%. Assim, 50% de 

25% é igual a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Com efeito, a fixação do valor da indenização 

do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei 

nº 6.194/1974. Sobre o assunto, 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)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 25% do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do beneficio passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por Everaldo Alves 

batista em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do 

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. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003648-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MATEUS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Mateus da Silva ajuizou ação de 

cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 
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Gerais, ambos qualificados nos autos. Alega o autor que em 12 de 

dezembro de 2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

sua invalidez, conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento do seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi 

instruída com cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de 

ocorrência e boletim de atendimento médico. Os autos foram 

encaminhados à Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi 

submetido a exame por médico perito da Central de Conciliação (Id. 

13349854). Citada, a ré apresentou contestação (Id. 13660303), 

oportunidade em que arguiu as preliminares de ausência de interesse de 

agir e alteração do polo passivo, a fim de que seja procedida sua exclusão 

e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, sustenta a inexistência da 

prova de invalidez e a insuficiência probatória. Defende a necessidade de 

produção de prova pericial. Por fim, impugna os juros, correção monetária 

e honorários sucumbenciais. O autor apresentou impugnação à 

contestação (Id. 13693199). Intimados quanto à utilização da perícia 

realizada perante a central de conciliação para o julgamento antecipado do 

feito, ambos concordaram. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art.12, §2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Mateus da Silva em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da Preliminar de alteração do polo 

passivo A ré requer a alteração do polo passivo, a fim de que esta seja 

excluída, incluindo-se a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Tal alegação não merece provimento, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório a 

vitima de acidente de transito, não havendo em que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. É esse o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Isso porque o autor acostou o 

pedido administrativo no documento de id. 11807058. Ademais, conforme 

recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de 

contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito O 

autor foi vitima de acidente automobilístico em 12 de dezembro de 2017, 

conforme boletim de ocorrência de id. 11807022. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “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 valor indenizatório. 

No caso, em relação a 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 a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se a autora está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes 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, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesão parcial incompleta de 25% de repercussão de repercussão 

leve (id. 113349854). Considerando que a pericia foi realizada por médico 

que atua a Central de Conciliação e Mediação, a mesma é elaborada de 

forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que as lesões 

incapacitantes no 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 
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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).” 

Da igual modo, para perda anatômica e/ou funcional do membro inferior, o 

percentual é de 70%. Assim, 25% de 70% é igual a 17,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, §1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o 

assunto, 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)”. Assim, a 

indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei Federal nº 

6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que estabelece, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do presente 

feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

quantum 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 de juros de mora, consoante com a súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Concernente à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do beneficio 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos da ação proposta por 

Everaldo Alves batista em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a 

partir da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. Condeno a 

ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do 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. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003951-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003951-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS João Francisco de Oliveira 

ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos. Alega o autor que em 

21 de outubro de 2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou 

na sua invalidez, conforme atesta boletim de ocorrência e laudo médico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento do seguro obrigatório por invalidez permanente, bem como o 

reembolso de R$ 120,00 Referente à despesas médicas. A inicial foi 

instruída com cópia de documentos pessoais, procuração, boletim de 

ocorrência e boletim de atendimento médico. Citada, a ré apresentou 

contestação (Id. 13109168), oportunidade em que arguiu as preliminares 

de ausência de interesse de agir e alteração do polo passivo, a fim de que 

seja procedida sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

sustenta a inexistência da prova de invalidez e a insuficiência probatória. 

Defende a necessidade de produção de prova pericial. Por fim, impugna 

os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. Os autos foram 

encaminhados à Central de conciliação. Na oportunidade, o autor foi 

submetido a exame por médico perito da Central de Conciliação (Id. 

13363415). O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 13365947). 

Intimados quanto à utilização da perícia realizada perante a central de 

conciliação para o julgamento antecipado do feito, ambos concordaram. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art.12, 

§2º, VII do CPC, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por João Francisco de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Da Preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a 

alteração do polo passivo, a fim de que esta seja excluída, incluindo-se a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de 

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Tal alegação não 

merece provimento, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório a vitima de acidente de 

transito, não havendo em que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder. É esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. [...]. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara 

Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 

27/02/2014; Pág. 36)”. Com essas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Da Preliminar de falta de interesse de agir A 

preliminar de falta de interesse de agir, sob argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar. Isso porque o autor acostou o 

pedido administrativo no documento de id. 11842003. Ademais, conforme 

recente entendimento do Egrégio TJMT, a simples apresentação de 

contestação arguindo matéria de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida em analisar o caso do segurado. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 
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DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016).” Deste modo, rejeito a preliminar de 

ausência de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito O 

autor foi vitima de acidente automobilístico em 21 de outubro de 2017, 

conforme certidão de ocorrência de id. 118841889. Assim, a lei que deve 

reger a matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro. Diante de tal constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela Lei nº 11.482, com vigência em 

31/05/2007, e a Lei nº 11.945 de 04/06/2009, ou seja, antes da ocorrência 

do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei 6.194/74 com suas 

respectivas alterações. O art.3º da citada lei prevê que a vitima de 

acidente automobilístico faz jus à indenização securitária em caso de 

incapacidade permanente. Vejamos: “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 valor indenizatório. 

No caso, em relação a 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 a indenização securitária, o art. 5º da Lei nº 6.194 de 1974, 

prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do 

acidente automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico e o dano dele decorrente estão comprovados por meio do 

boletim de ocorrência. Resta apurar se o autor está incapaz 

permanentemente, com avaliação de graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como com a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante pericia, para pagamento proporcional ao percentual de sua 

incapacidade. As provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes 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, com anuência das partes, concluindo que o autor 

possui lesões parciais incompletas, de 75% de repercussão intensa no 

membro inferior esquerdo, e de 25% de repercussão leve na estrutura 

torácica (id. 13363415). Considerando que a pericia foi realizada por 

médico que atua a Central de Conciliação e Mediação, a mesma é 

elaborada de forma sucinta, portanto, necessário esclarecer que as 

lesões no membro inferior esquerdo e na estrutura torácica, computadas, 

respectivamente, em 75% e 25%, devem ser calculadas 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).” 

In casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro inferior, o 

percentual é de 70%, dessa forma, 75% de 70% é igual a 52,5%. De igual 

modo, para lesão na estrutura torácica, o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 25% de 100% é igual a 25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Com efeito, a fixação do valor 

da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, 

§1º, inc. II da Lei nº 6.194/1974. Sobre o assunto, 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)”. 

Assim, a indenização deve ser paga na forma do inciso II do art.3º da Lei 

Federal nº 6.194/1974, acrescia da redação da Lei nº 11.482/2009, que 

estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso do 

presente feito, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

do quantum indenizatório. A indenização deve corresponder a 77,5% do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 10.462,50 

(dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. O autor 

postula, ainda, o ressarcimento de despesas suplementares no valor de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais). O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Os documentos carreados pelo autor, boletim ocorrência (id. 11841867), 

assim como histórico clinico (id. 11841908), e cupom fiscal (id. 11841989) 

me convencem de que o autor foi vítima de acidente de trânsito, sendo 

submetido a tratamento médico, como demonstram citados documentos. 

Sendo assim, o autor faz jus ao recebimento das despesas despendidas 

com o tratamento médico, porém, até o limite estabelecido em lei, nos 

termos do artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974: “Art. 3º. Os danos pessoais 
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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: [...]; § 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.” Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – GASTOS COM 

REMÉDIOS COMPRADOS EM FARMÁCIA – PREJUÍZO E NEXO CAUSAL 

NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O 

direito de reembolso de até R$ 2.700,00, previsto em favor das vítimas de 

acidente automobilístico pelo seguro DPVAT, depende da efetiva 

comprovação do prejuízo supostamente sentido e, ainda, do nexo causal 

deste para com aquele, ônus probatório que incumbe à parte autora. 

Inteligência do art. 3º, §2º, da Lei nº 6.194/1974, dos arts. 130, 131 e 333, 

I, do CPC, e do instituto da responsabilidade civil no direito brasileiro. 

Recurso desprovido. (TJMT, Ap 9681/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 

01/06/2015). Quanto ao termo inicial da cobrança de juros de mora, 

consoante com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Concernente à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em 

que o pagamento do beneficio passou a ser devido, aplicando-se os 

índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da ação proposta por JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 10.582.50 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, e correção monetária a partir da data do evento danoso. 

Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do 

art.85, § 2º 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. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029807-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILZA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MADBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

informar o endereço correto dos Requeridos Mauro Amorim da Silva e 

Dilza Amorim da Silva para a citação, tendo em vista que o endereço 

informado encontra-se incompleto, restando ausentes o número e o cep o 

que impossibilita a citação por correio, ou, para que, querendo, deposite a 

diligência do oficial de justiça para que o ato seja cumprido por carta 

precatória, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230849 Nr: 358-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134070 Nr: 19465-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARIENTO AGROPECUÁRIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 6042-81.2008.811.0041

 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: FERNANDO ABDO PUPULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GUARUJÁ MIRIM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO DEBOWSKI - 

OAB:211/RO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838807 Nr: 43377-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899872 Nr: 29746-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 174 de 648



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SERRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067419 Nr: 54267-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11.451, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080377 Nr: 1693-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903089 Nr: 32152-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DE MORAES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLOVIS JOSE DE 

SIQUEIRA NETO, para devolução dos autos nº 32152-10.2014.811.0041, 

Protocolo 903089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717850 Nr: 14139-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA INDAIÁ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT, MARCUS RAPHAEL ANDRADE JARDIM - 

OAB:32428/PE, YOHAN FUCHS SELLE - OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YOHAN FUCHS 

SELLE, para devolução dos autos nº 14139-65.2011.811.0041, Protocolo 

717850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083717 Nr: 3308-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MORAES MIRANDA, MARIANA 

MORAES MIRANDA, MARIANA MORAES MIRANDA, JPMX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA DE 

CASTRO BORGES REIS, para devolução dos autos nº 

3308-79.2016.811.0041, Protocolo 1083717, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033846 Nr: 38557-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GIRALDELO DA SILVA, JOAO 

MASSUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141/MT, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO SILVA 

CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, RUBIA APARECIDA FRANTZ - OAB:7929

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA, para devolução dos autos nº 

38557-28.2015.811.0041, Protocolo 1033846, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034253 Nr: 38748-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO ALVES SALEMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONANDES FERNANDO DE MOURA, 

CLEONICE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA, para devolução dos autos nº 

38748-73.2015.811.0041, Protocolo 1034253, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358038 Nr: 28364-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO JOSÉ ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE TRAMONTINI - 

OAB:OAB/DF 16.231

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785973 Nr: 39855-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDISSON FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento do saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808125 Nr: 14586-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827147 Nr: 33036-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZILEIDE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL JOSÉ MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico que não foi possível intimar o Executado pessoalmente face a 

devolução da correspondência, razão que em cumprimento a legislação 

vigente e provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739725 Nr: 36400-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR 

- OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27810 Nr: 11015-60.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, 

GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, 

LUÍZA FERRAZ CARRARA - OAB:367749, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D ABINER 

FERNANDES - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, MARCOS 

APARECIDO POLLON - OAB:5.762-A/MT, NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007- CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA) , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidades dos §§ 2° e 3° do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101018 Nr: 10962-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG PAR S/A PARTICIPAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007- CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)ANABELL CORBELINO SIQUEIRA

 , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidades dos §§ 2° e 3° do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075713 Nr: 57798-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIIRA GLÓRIA BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007- CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ILVÂNIO MARTINS , para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidades dos §§ 2° e 3° do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895606 Nr: 26813-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRIVÊ RESIDENCIAL VERONA, 

MARIA LEILA LIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA, LUCAS 

ALVES CORREA, RENATO ALVES CORRÊA, AMANDA DE ALMEIDA 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO AMORIM DA COSTA - 

OAB:, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES - OAB:MT 16.860, ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS 

- OAB:22723/O, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007- CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBERTO WAGNER BARRETO 

BARRIOS

 , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidades dos §§ 2° e 3° do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784767 Nr: 38586-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA AGRICOLA COMERCIAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CORREA - 

OAB:16.672-A

 Certifico que foi bloqueado pelo BacenJud apenas o valor de R$ 

18.840,39 junto a Banco Itaú, conforme extrato as fls. 131. Certifico 

também que este é o único valor vinculado ao feito junto a conta única.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038270-43.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038158-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ADAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038158-74.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038136-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038136-16.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038115-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA LIMA DE PORTUGAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038115-40.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043600-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Eduardo Pereira dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença c/c pedido de Tutela de Urgência em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial (id n. 17052048). A Súmula n. 501 do STF 

estabelece: Compete à justiça ordinária estadual o processo e o 

julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, 

ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas 

ou sociedades de economia mista. Todavia, no âmbito do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso a competência para apreciar as demandas desta 

natureza é da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT, senão veja: APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – INSS – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o Enunciado n. 8 da 

Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de 

novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 

de dezembro de 2012), o INSS não pode ser parte no Juizado Especial da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, haja vista ausência de previsão expressa na Lei n. 

12.153/2009. A ação previdenciária de revisão de benefício deve tramitar 

perante a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital. (Ap 

82639/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014) – grifei. 

Sendo assim, DECLARO este Juízo incompetente para processar e julgar o 

presente feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. Intimem-se. Cumpra-se 

com a urgência que o caso requer. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1043348-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CUSTODIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Renato Custódio Pinto ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 
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cobrança de alugueis e pedido de liminar em face de Pedro Martins Verão 

e Geraldo Carlos de Oliveira, todos já qualificados nos autos, através da 

qual objetiva reaver o imóvel residencial localizado na Av. Jornalista Alves 

de Oliveira nº 875, casa 18, Condomínio Residencial Sevilla, Bairro Cidade 

Alta, nesta Capital, locado para o primeiro Requerido, motivado pela falta 

de pagamento do aluguel e acessórios da locação. Relata o Autor, que o 

locatário, ora primeiro Requerido, se encontra sem pagar o aluguel desde 

o mês de 28 de dezembro de 2016, bem como, taxas de condomínio 

vencidas desde 05/08/2017 e o IPTU dos anos 2016, 2017 e 2018 do 

imóvel, totalizando o valor de R$67.111,71 (sessenta e sete mil cento e 

onze reais e setenta e um centavos), encontrando-se em mora. Salienta 

ainda na inicial, que o segundo Requerido figura como fiador do Contrato 

de Locação firmado com o primeiro Requerido. Por fim, afirma que não 

restam alternativas senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a 

cobrança de alugueres com pedido de tutela de urgência. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatei o necessário. Decido. A Tutela de 

urgência pleiteada deve ser indeferida, vez que não preenche os 

requisitos do art. 300 e seus parágrafos do novo Código de Processo Civil 

aliado ao que determina a Lei 8245/91. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Feitas as 

necessárias ponderações, no caso em exame, veio com a inicial prova 

inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

contido em ID 17014044), no qual se percebe as características alegadas 

na exordial. Por outro lado, verifico que o contrato de locação firmado 

entre as partes está provido de uma das garantias previstas no art. 37 da 

Lei 8245/91 (cláusula 14ª do contrato), assim sendo, o caso em análise 

não preenche os requisitos exigidos por Lei. A Lei 8245/91 relaciona as 

hipóteses para a concessão de liminar para desocupação do imóvel 

locado, vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, 

as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído 

pela Lei nº 12.112, de 2009). (Grifei) Desta feita, conforme se verifica dos 

dispositivos acima citados, a Requerente baseia a presente ação de 

despejo na falta de pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, 

todavia, ao analisar o contrato de locação entabulado entre as partes, 

verifico que o mesmo esta garantido por uma modalidade prevista no 

inciso II, do art. 37 da Lei 8245/91, e, diante disso não preenchem os 

requisitos exigidos em Lei para o deferimento do despejo da parte 

contrária. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL URBANO - LIMINAR 

DE DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – REQUISITO 

INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91. Não prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é 

medida que se impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve restar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC. 

(AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016). REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A fiança prestada em contrato de locação impede o imediato 

decreto de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91). (AgR 

24462/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA DE USO 

COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS 

DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE GARANTIA 

(FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios. (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014). Portanto, devido à existência de uma das 

garantias previstas no citado art. 37 da Lei das Locações, não é possível 

a concessão da liminar de despejo pretendida. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

e na Lei 8.245/91, indefiro a tutela de urgência reivindicada. Em que pese à 

entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, verifico que a hipótese 

dos autos não há que se falar na designação prevista no artigo 334 do 

referido Código, posto o que dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Portanto, 

cite-se a parte requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 

dias, ou, querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

citação o pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela 

Lei n. 12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo 

de 05 dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030678-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT7968/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Televisão Mato Grosso Ltda ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer em face de Concremax Concreto Engenharia e 

Saneamento Ltda, ambos qualificados na inicial. A Requerente relata que 

firmou Contrato de Permuta com a Requerida em 28/10/2013, adquirindo 10 

(dez) unidades apartamentos no condomínio Morada do parque, localizado 
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nesta Capital. Aponta que restou consignado na avença a obrigação da 

empresa Requerida em outorgar as escritura públicas da smesmas até 

12/08/2014, todavia, até a presente data a Requerida se nega a cumprir o 

acordado. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

proceda a entrega das autorizações para escritura e registro das 10 (dez) 

unidades de apartamentos adquiridos. A inicial veio acompanhada de 

documentação. Emenda da inicial Contida em ID 16088658. Relatado o 

necessário. Decido. De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 

16088658, por consequência, passo a análise do pedido de tutela de 

urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil). A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso em exame, verifico a ausência de um dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela almejada, qual seja, o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque, 

conforme o próprio relato da petição inicial evidencia que o prazo para o 

cumprimento da obrigação da empresa Requerida em providenciar a 

transferência dos imóveis para a Requerente encerrou-se em 12/08/2014, 

ou seja, há mais de 04 (quatro) anos atrás. Logo, resta evidenciado a 

ausência do perigo de dano, caso contrário, a Requerente não aguardaria 

mais de quatro anos para ajuizar a presnete ação. Logo, não vislumbro a 

probabilidade do direito da requerente capaz de ensejar no deferimento da 

tutela reivindicada. Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência 

pretendida. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Sala 06 da Central de Concliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037969-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DE SOUZA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037969-96.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038087-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES LIDIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038087-72.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038048-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NELCIVONE LEITE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038048-75.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037964-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE ALEXANDRE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037964-74.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037955-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO MARCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037955-15.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037914-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BUENO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037914-48.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039645-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA SILVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039645-79.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039735-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039735-87.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043555-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA LOSS GONCALVES (AUTOR(A))

CLAUDIO ANTONIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043555-17.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que o Requerente formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 
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subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Saliento que, a condição 

de incapacidade em razão da idade, não retira dos genitores o dever de 

comprovar, igualmente, a ausência de recurso financeiro para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação. Além disso, não verifico nos 

autos a recusa da Requerida em prestar o atendimento indicado ao 

Requerente, ao contrário, observo que a Ré vem empreendendo esforços 

em encontrar um profissional credenciado que atendesse o Autor, mesmo 

que sem sucesso. Doutro norte, é cediço que faculta ao consumidor optar 

pelo atendimento médico particular com a participação da operadora até os 

limites do contrato, razão porque impõe-se o conhecimento das clausulas 

contratuais e modalidade de contrato firmada entre as partes, a fim de que 

se apure a responsabilidade civil da Requerida na análise do pedido de 

tutela. Pondero que, no tocante aos elementos de prova constitutivo do 

direito autoral, não são raros os casos em que o demandante, invocando a 

benesse consumerista prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, se 

“autodesincumbe” de provar minimamente os indícios do seu direito, 

principalmente nas relações de consumo ligados a assistência privada à 

saúde. Entretanto, as facilidades de acesso aos dados contratuais que as 

operadoras de plano de saúde viabilizam na rede mundial de 

computadores, especialmente a Requerida UNIMED, aliado a aplicação 

relativa da benesse consumeirista, não sustenta a simples declaração de 

indisponibilidade do contrato firmado entre as partes em razão do decurso 

do tempo. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para 

querendo: 1) JUNTAR aos autos a ATUAL Declaração de Imposto de 

Renda E outros elementos de prova, relativo à AMBOS os responsáveis 

legais do Requerente, capaz de respaldar a alegação de insuficiência 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. 2) JUNTAR prova da recusa da Ré em atender ao pedido 

do Requerente, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. 

3) JUNTAR aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre 

as partes, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039201-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES RONDON (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da 

inicial. Não havendo outra pendencia a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Id nº 6543485, para emenda do pedido inicial. 

Fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC, 

bem como, citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se 

quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear 

curador especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por 

ser medida desnecessária. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043071-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LOPES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Execução originaria de cláusula penal fixada em 

Termo de Ajustamento de Conduta/TAC, por Crime Ambiental, 

fundamentado na disposição contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, 

do Provimento nº 004/2008/CM, determino sua redistribuição para a Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042860-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA (REQUERIDO)

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. Ante ao exposto, 

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 que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito o comprovante de renda (holerite ou a cópia da última 

declaração 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043066-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA EMILIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ESTEVO SILVESTRINI (REQUERIDO)

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que tem como objeto: citação. A parte 

Requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, e vem assistida pela 

Defensoria Pública dispensando a apresentação do instrumento 

procuratório. Dessa forma, estando a presente missiva revestida dos 

requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens deste Juízo, com as baixas necessárias disciplinadas na 

CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043036-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO LEMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043119-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de carta Precatória objetivando Intimação – Diligencia do 

Juízo. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do 

CPC, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia da mesma como 

mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e 

seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, procedam-se as baixas 

disciplinadas pela CNGC-MT, e devolva-se à comarca de origem, grafando 

as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043209-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ ANE LOUREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, onde a parte requerente requer 

a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e vem acompanhado dos documentos 

indispensáveis. Assim, 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. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043586-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL OLIVEIRA CACERES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Previdenciária objetivando a Concessão de 

Auxilio Acidente, proposta em desfavor do INSS - Autarquia do Estado - 

MT, matéria de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Capital-MT. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 

04/2008-CM, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Públicas da Capital-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043512-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RONDON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 

autora requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, 

de anexar ao pedido o documento probatório necessário. No caso, o 

pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de endereço e de 

renda da parte requerente. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido trazendo para os 

autos o comprovante de endereço, bem como para demonstrar que faz jus 

ao benefício requerido, anexando nos autos (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1043585-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA OAB - MT22559/O 

(ADVOGADO(A))

PAOLA RISQUES OAB - MT18316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída por dependência ao 

Processo eletrônico - PJE nº 1026471-03.2018.8.0041, que tramita na 11ª 

Vara Cível da Capital, para onde determino o encaminhamento do presente 

feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043501-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória, cuja finalidade traz matéria de 

competência do Juizado Especial Cível da Capital-MT, para onde determino 

a imediata redistribuição da presente missiva, conforme dispõe a 

Resolução 11/2017-TP/MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a 

parte interessada. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043329-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS BIHAIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JURACY DEGASPERY (REQUERIDO)

ESPOLIO DE ELIAS DEGASPERY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz como objeto citação da parte 

requerida, sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da justiça. 

Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do 

CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043430-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDSON FIGUEIREDO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043456-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CORREA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA ROCHA FILHO OAB - MS13889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JANILSON CARLOS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 do CPC, os 

requisitos essenciais da carta precatória, nota-se que a presente missiva 

não se encontra revestida dos requisitos legais, vez que foi encaminhada 

desacompanhada da cópia do despacho judicial inicial, bem como, 

desacompanhada da Guia de recolhimento das custas processuais ou de 

informações quanto a gratuidade. Diante do exposto, fundamentado no 

que dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1043158-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FERREIRA ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL LEITE CARDOSO OAB - SP420431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO CESAR MIGLIARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIA JULIANA ALONSO LEVY NOTARI OAB - 317.149.258-03 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, originário dos 

autos do processo físico nº 22674-46.2012.8.11.0041 - código n. 450744, 

que tramita nesse juízo. De acordo com o artigo 3º da Portaria 

nº295/2016-PRES, de 23 de maio de 2016, que implantou o Sistema 

Processual Judicial Eletrônico - PJE nas Varas da Comarca de Cuiabá, 

todos os incidentes relacionados a processos que tramitam fisicamente 

deverão tramitar fisicamente, até o seu arquivamento, in verbis: Art. 3º. As 

ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 11-7-2016, 

incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. 

(grifei). Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado, já decidiu a 

respeito: AGRAVO INTERNO – Nº 1004004-27.2016.8.11.0000, em 

06/02/2017. Ante ao exposto, não havendo como apensar processo físico 

com eletronico, intime-se o patrono exequente acerca da inviabilidade do 

recebimento da presente Execução pelo Processo Eletrônico Digital – PJE, 

bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias adotar as providências 

cabíveis para materialização e distribuição do processo em apenso aos 

autos de origem em trâmite neste juízo. Certifique-se a ocorrência no 

processo físico principal (código n.769692) Decorrido o prazo, arquive-se 

imediatamente o presente feito, com as baixas de estilo. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032828-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELIX MARTINS DOS ANJOS (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042361-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA NAYARA DA SILVA 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029743-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA CAMINHOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar das petições constantes no id 

16231081 e id 16687230, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042398-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA POQUIVIQUI SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032795-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidao negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029857-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS 

ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE 

INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042791-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MACHADO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019690-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FILHOS (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))

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029140-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GONCALVES DELGADO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042926-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FILIPE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042662-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRASIL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043030-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ROSA RAMOS (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)

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014450-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAENE VEIGA DA CRUZ (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))

 

Intimação das partes para manifestarem do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026222-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012610-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Prado (RÉU)

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada - 

id16591095, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004092-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE MIRELLY RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034643-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELL GUIMARAES MORAIS OAB - GO44628 (ADVOGADO(A))

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MORO (REQUERIDO)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidao negativa do sr. 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003617-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORVANDO FRANCISCO DE AMORIM (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))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035214-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA SILVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA OAB - SP78737 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISSAKO ADACHI YOSHIDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025495-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008964-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROMEU KUNZ FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Romeu Kunz Filho, em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor que é possuidor de quadro de 

dependência química em cocaína e desenvolvimento de quadro depressivo 

maior em emissão. Menciona que aos 02.03.2017, sua genitora assinou 

contrato de prestação de serviço com a clínica Vida Serena, tendo o autor 

sido internado na clínica para dependente químicos em 07.03.2017. 

Sustenta que o prazo de previsibilidade para a internação era de 270 

(duzentos e setenta dias), com o valor da diária no montante de R$ 495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

133.650,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e cinquenta reais). Relata 

que após o período supracitado, pactou contrato de confissão de dívida 

com a clínica Vida Serena e firmou novo contrato para internação para 

mais 180 (cento e oitenta) dias. Assevera que buscou junto à requerida a 

cobertura das despesas decorrentes do tratamento na clínica, ocasião em 

que obteve uma resposta “dizendo que a Operadora deve possuir a rede 

credenciada que preste o atendimento e se o consumidor do serviço 

precisar e não tiver o agente credenciado na cidade onde ele está a 

Operadora deve custear o atendimento que lhe foi prestado , e isto é 

perfeitamente a necessidade do autor do caso em tela , posto que sua 

internação se deu em Chapada dos Guimarães” (sic). Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a 

fornecer todo o tratamento que vier a ser prescrito, inclusive exames, com 

isenção de pagamento. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Isso porque, analisando os autos, notadamente os laudos 

médicos, nota-se que autor é dependente de cocaína, tendo descoberto 

ser HIV, fato que agravou sua dependência e provocou a ocorrência de 

pensamentos suicidas (Id n.º 14831541). Consta nos autos, ainda, o 

contrato firmado com a requerida no qual há previsão de cobertura em 

casos de dependência química (Id n.º 14831565, pág.1). Analisando a 

recusa administrativa, infere-se que, apesar de mostrar conhecimento 

acerca da Resolução Normativa n.º 259 da ANS, a ré informou que 

possuía rede credenciada apenas nas cidades de Campo Grande/MS, 

interior de São Paulo/SP e Goiânia/GO. Ocorre que, nos termos do art. 4º 

da Resolução supracitada, em caso de ausência de prestador de serviço 

da rede credenciada no município, a prestadora deve fornecer o 

tratamento em prestador não integrante da rede credenciada, in verbis: 

"Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede 

assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no 

município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de 

atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - 

prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - 

prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes 

a este. Deste modo, considerado que no documento emitido pela 

demandada não há informação de prestador credenciado na cidade de 

Cuiabá, o custeio da internação na clínica na qual o autor está internado é 

cabível. Destarte, identifico a probabilidade do direito da parte autora. No 

que tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte 

autora, pois a não viabilização do medicamento imporá risco à saúde da 

parte autora. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobrança dos valores 

decorrentes da internação. Por outro lado, inobstante entender ser 

possível a cobertura da internação, analisando detidamente o contrato 

entabulado entre as partes, nota-se que nos casos de dependência 

química, a cobertura integral será de apenas 15 (quinze) dias, já que uma 

vez ultrapassado esse tempo, haverá a cobrança de 30 % (trinta por 

cento) de coparticipação. O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que 

não é abusiva a cláusula de coparticação, quando expressamente 

contratada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis: 

“PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Autora portadora de 

distúrbios psiquiátricos e de dependência química, internada em clínica 

especializada. Pretensão da autora ao custeio integral das despesas, sem 

limitação de tempo, pelo período necessário à sua recuperação. 

Pretensão, por outro lado da corré Amil Assistência Médica Internacional 

Ltda. De que está obrigada apenas a cobrir integralmente o período de 

trinta dias de internação por ano, e após este período, haverá sistema de 

coparticipação obrigatória equivalente a 50% das despesas incorridas. 

Acolhimento da pretensão da ré. Existência de estipulação contratual 

expressa de cobrança de coparticipação do consumidor em 50% após 

trigésimo dia de internação, redigida de forma clara, em respeito ao quanto 

disposto no artigo 54, parágrafo 3º e 4º do Código de Defesas do 

Consumidor. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça neste 

sentido. Abusividade inexistente da cobrança de coparticipação em 50% 

após trigésimo dia de internação. Caso em que não se aplicam as Súmulas 

nºs 92 do TJ/SP e 302 do STJ. Sentença parcialmente reformada para que 

a corré Amil Assistência Médica Internacional Ltda. Seja obrigada a 

custear o tratamento psiquiátrico da autora, reembolsando integralmente 

somente o valor referente ao primeiro mês de internação. Restituição das 

demais despesas limitada a 50% a partir do 31º dia de internação. 

Honorários recursais devidos pela autora. RECURSO PROVIDO DA RÉ e 

DESPROVIDO DA AUTORA. (TJSP; APL 1040619-87.2016.8.26.0100; Ac. 

11847849; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela 

Lopes; Julg. 18/09/2018; DJESP 09/10/2018; Pág. 1781) PLANO DE 

SAÚDE. Internação em clínica para tratamento de desintoxicação de 

pessoa com dependência química. Cláusula contratual limitativa de tempo 

de internação. Coparticipação. Dano moral. Recurso adesivo. 1. É abusiva 

a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo de internação 

hospitalar do segurado (STJ, Súmula 302). 2. Desde que redigida de forma 

clara e atendendo à legislação consumerista, é licita a clausula contratual 

que estabelece cobertura parcial mediante coparticipação do beneficiário 

do plano de saúde. Precedentes. 3. Dos fatos narrados não se extrai a 

ocorrência de dano moral. Recursos improvidos, por decisão monocrática. 

(TJ-SP, APL 40104114020138260564 SP 4010411-40.2013.8.26.0564, 

23.10.2015). Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), CUSTEIE a internação integral do 

autor na clínica Vida Serena pelo período de 15 (quinze) dias contados a 

partir da intimação desta decisão, bem como efetue a contraprestação, a 

partir do 16º (décimo sexto) dia, de 70% (setenta por cento). Para o caso 

de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c art. 537, ambos do CPC, 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, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 
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dia 18.03.2019 às 12h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. 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, 03 de Dezembro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025711-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914344 Nr: 39737-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV DISTRIBUIDORA DE TELEMARKETING 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KIELLEN SANTOS 

ZIMMERMANN DA SILVA - OAB:OAB/PR 47.301

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 165/166.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163425 Nr: 37296-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARAHEMLA FUZINATO - ALPHA E.V.S, 

ZARAHEMLA FUZINATO, IVANICE ALBONETE OLIVEIRA, LEUVANIR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZARAHEMLA FUZINATO, Cpf: 

08219637919, Rg: 4512927, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de execução de título extrajudicial onde, 

almeja o exequente o recebimento da quantia de R$ 26.168,48, oriundo de 

contrato entabulado entre as partes e não adimplido.

Despacho/Decisão: Processo – Código nº 1163425Vistos,Neste feito, a 

requerida Zarahemla Fuzinato, não foi localizada no endereço indicado 

nos autos, para citação.Na pesquisa de endereço formalizada junto ao 

Sistema Infojud, foi encontrado o mesmo endereço já indicado nos autos 

(fls. 79), conforme se verifica no espelho da consulta anexada no feito, 

vindo a parte autora requerer a citação daquela requerida 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.No caso, estando esgotados 

os meios disponíveis de localização das partes requeridas, presente nos 

autos a hipótese prevista no inciso II, do artigo 256 do CPC, defiro a 

citação da requerida acima citada por edital, conforme requer o pedido de 

folhas 81/82.Cite-se a requerida Zarahemla Fuzinato por edital, de acordo 

com o que disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a 

advertência do art. 257, inciso IV do CPC, e as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Não 

havendo manifestação daquela requerida nos autos, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curador 

Especial a requerida, um dos membros da Defensoria Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo 

legal, devendo ser observando o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 

183, § 1o do CPC.Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os 

documentos que eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de 

prec lusão.  Expeça-se  o  necessár io . In t ime-se  a  pa r te 

requerente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de Novembro de 2018.Yale Sabo 

Mendes 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, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701529 Nr: 36150-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANNE EMILIA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPHAMIL COOPERATIVA HABITACIONAL 

DOS MILITARES DE CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452154 Nr: 24324-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ALICE ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2360/MT, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acera 

das fls. 172/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95868 Nr: 11813-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A - SOCIEDADE COMERCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Real Ltdas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON SOARES SENA - 

OAB:7038

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 361/362.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341222 Nr: 11548-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. M., ALDEMISIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL - BB SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Código do Processo nº 341222

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de depósito para 

pagamento da condenação.

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos, e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

No caso, verifica-se que a parte executada deixou de usar os parâmetros 

de juros definidos na sentença ao elaborar o cálculo da condenação (fls. 

543).

Diante do exposto, defiro o pedido formulado as folhas 546/548, 

expeça-se em favor da parte exequente alvará para levantamento da 

quantia incontroversa depositada as folhas 544, com os rendimentos do 

período, na conta indicada no feito.

 A seguir, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação, devidamente atualizados, sob pena 

de execução forçada.

Decorrido o prazo diga o exequente, em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796637 Nr: 2992-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 

DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SALVADOR JORDE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON P. 

DOS SANTOS - OAB:8.700/MT

 Código do Processo nº 796637

Vistos,

 Trata-se de processo em fase cumprimento de sentença – execução de 

honorários sucumbenciais, com penhora do valor parcial da condenação 

realizada nos autos, via Bacenjud as folhas 158/159.

Em manifestação o patrono exequente vem requerer, o levantamento do 

valor penhorado e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Ante ao exposto, considerando o teor da certidão lavrada as folhas 162, 

defiro o pedido de levantamento formulado pelo patrono exequente as 

folhas 165/167.

Expeça-se em seu favor alvará para levantamento da quantia penhorada 

nos autos (fls. 158/159), com os rendimentos do período, na conta 

indicada pelo exequente nos autos.

 A seguir, certifique-se nos autos quanto a existencia de credito em favor 

do Embargante/executado Luiz Salvador Jorde da Cunha, nos autos em 

apenso, código 319761, e voltem-me imediatamente os autos conclusos.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 11161 Nr: 11413-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASIL 

LTDA-DENTAL BRASIL-M, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, PRO 

STAND PROJETOS E MONTAGENS LTDA., ORTOCIL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Código do Processo nº 11161

Vistos,

 A parte exequente requerer o levantamento do valor penhorado nos 

autos no CNPJ da executada Pro-Stand Projetos e Montagens Ltda.

No caso, nota-se que 02 (dois) bloqueios foram formalizados nos autos 

(fls. 312/313), sendo penhorando na conta bancária da executada Diretriz 

Empreendimentos S/A, o valor de R$ 4.143,77 (quatro mil sento e quarenta 

e três reais e setenta e sete centavos), cujo valor, já foi liberado ao 

exequente as folhas 321, ficando depositado nos autos o valor de R$ 

1.189,33 (mil cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), 

penhorado na conta bancaria da executada Pro-Stand Projetos e 

Montagens Ltda.

 Posto isso, defiro o pedido formulado as folhas 366/367, expeça-se em 

favor do exequente alvará para levantamento da quantia penhorada nos 

autos na conta bancaria da executada Pro-Stand Projetos e Montagens 

Ltda, com os rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente.

 Intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos 

autos o cálculo discriminado da condenação, descontando-se os valores 

já penhorados nos autos, para posterior prosseguimento do feito, pelo 

saldo remanescente, sob pena de indeferimento da penhora.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954174 Nr: 2154-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ROSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5781/MS

 Código do Processo nº 954174

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos discordar do valor depositado nos autos pela 

executada as folhas 132/138, asseverando que o valor depositado não é 

suficiente para pagar a condenação, ao final requer o levantamento do 

valor incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

 Dos autos verifica-se que a parte exequente em que pese discordar do 

valor depositado pela parte executada, deixa de apresentar nos autos as 

razoes de sua impugnação.
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Diante do exposto, certifique-se nos autos, se o depósito de folhas 138, 

foi efetuado no prazo estabelecido pelo artigo 523 do CPC.

A seguir, para fins de extinção ou prosseguimento do feito, intime a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos autos as razões 

da impugnação apresentada as folhas 139, para posterior prosseguimento 

do feito, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Sendo incontroversa a quantia depositada pela parte executada, 

expeça-se em favor do exequente alvará para levantamento do valor 

depositado as folhas 138, com os rendimentos do período, na conta 

indicada no feito.

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710607 Nr: 3582-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SINVAL DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184

 Processo - Código nº 710607

Vistos,

 A sentença que Julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Sobre 

o Valor Remanescente, prolatada nos autos as folhas 109/110, foi mantida 

na corte superior, conforme o teor dos acórdãos de folhas 147/150 e 

174/176.

No caso, verifica-se que na sentença já consta a ordem para a expedição 

de alvará em favor da parte executada.

Dessa forma, defiro o pedido de folhas 180/181, cumpra-se na integra as 

determinações contidas na sentença de folhas 109/110, expedindo-se o 

necessário.

A seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se a parte requerida.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060670 Nr: 51316-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código do Processo n 1060670

Vistos,

A parte autora intimada a se manifestar quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte executada as folhas 165/168, vem aos 

autos, apenas requer o levantamento do valor depositado, asseverando 

que concorda com o valor depositado pela requerida, deixando de se 

pronunciar quanto ao cálculo da condenação por ele apresentado nos 

autos, bem como, quanto à extinção do feito.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão e consequente extinção 

por satisfação da dívida.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos, ocasião em que será analisado o pedido de levantamento 

formulado pela parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 266791 Nr: 556-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, NILTON 

SILVA BARBOSA, HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, 

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060/MT

 Processo Código nº 266791

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial onde a parte exequente vem 

aos autos requerer a avaliação e expropriação do imóvel penhorado nos 

autos.

No caso, verifica-se que decorreu o prazo para impugnação da penhora 

formalizada nos autos às folhas 222, conforme relata o teor da certidão 

lavrada as folhas 246.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 239, 

atualize-se o cálculo da divida, a seguir, expeça-se Carta Precatória para 

Comarca de Cáceres - MT, objetivando a Avaliação do Bem Penhorado as 

folhas 222, seguindo-se os atos de expropriação.

Caberá a parte exequente no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos 

autos, a distribuição da Carta Precatória, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §1º, 

do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132543 Nr: 24095-32.2016.811.0041

 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: GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇOS DE APOIO E 

ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO AMBRÓSIO CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18798/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUEGER DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.216

 Código - 1132543

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 150 propugnou pela extinção do feito por 

renúncia aos direitos sobre os quais se fundam a presente ação.

A parte requerida, por sua vez, não se opôs ao pedido, consoante se 

infere da petição conjunta de fl. 150.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, III, “C” do CPC, JUGO 

EXTINTO o presente feito, COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte REQUERENTE, ressalvando os casos de 

suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do 

Código de Processo Civil).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1045145 Nr: 43967-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Processo Código nº 1045145

VISTOS,

Verifico que o processo tramitou eletronicamente na Justiça Federal e ao 

ser materializado algumas peças vieram incompletas, a exemplo da 

contestação de fls. 76/125; da impugnação de fls. 126/144 e da 

manifestação da parte Requerida as fls. 145 quanto às provas que 

pretende produzir.

Verifico ainda, que houve duplicidade na numeração das folhas 144, 

devendo, pois, serem renumeradas.

Verifico também que por ocasião da especificação de provas, a parte 

Requerente propugnou pela realização de perícia (fl.144verso), a fim de 

comprovar o alegado vício de construção no imóvel.

 De outro lado, constatei no Sistema Apolo que na data de 04/04/2018 foi 

certificado pelo Gestor desta Secretaria que o processo original foi 

digitalizado e posteriormente gravado em “CD” para remessa dos autos à 

Justiça Federal em cumprimento a decisão de fl.156.

A par disso e considerando que as irregularidades supra apontadas 

poderão dificultar o julgamento da lide, determino ao Sr. Gestor da 

Secretaria que providencie o complemento das peças processuais de 

modo a recompor os autos o mais próximo do original ou certifique 

eventual impossibilidade.

Após, intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto o retorno do feito a este juízo e se ainda possuem interesse na 

produção de prova pericial, e voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889551 Nr: 22945-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RAMALHO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO RODOBENS DE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento 

nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim a hipótese do art. 

64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário.Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente 

ao Juízo Cível competente.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de dezembro 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825472 Nr: 31478-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CARDOSO DE MENEZES, JOSÉ 

GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ELIANA BOTELHO 

SILVA - OAB:17.835

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA para o fim de CONDENAR os 

Requeridos MARCIO CARDOSO DE MENEZES e JOSÉ GOMES MORAES, 

solidariamente, pagar a parte Autora CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, o crédito representado pelos cheques acostados as fls. 

15 no valor original de R$ 1.539,00 hum mil quinhentos e trinta e nove 

reais) cada, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a 

contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara 

de compensação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de 

cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85).Condeno os Requeridos 

solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos 

vetores previstos no artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a 

parte vencedora para promover o cumprimento da sentença nos termos 

do artigo 513 e 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

11 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1053180 Nr: 48003-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, JAILTON 

FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor 

beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Expeça-se Alvará 

para restituição do valor depositado pela Seguradora as fls.136 a título de 

pagamento dos honorários periciais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953482 Nr: 1763-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, pagar ao Requerente RENATO OLIVEIRA DA SILVA, a quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referente à complementação 

da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 26/02/2014 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do §8º do artigo 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 324628 Nr: 25142-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ELVIRA PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA ELVIRA PEIXOTO DA SILVA, Cpf: 

10910883149, brasileiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: intime a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para 

comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da 

condenação, consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação monitória convertida em cumprimento 

de sentença, onde almeja o exequente o recebimento do valor de R$ 

26.238,07.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 324628Vistos,Trata-se de 

Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em titulo executivo 

pela sentença de folhas 76/77, passando o feito a ter prosseguimento 

pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.Em manifestação, a 

parte autora formula nos autos, pedido de intimação da parte requerida 

para cumprimento da sentença.No caso, verifica-se que na fase de 

conhecimento, a parte requerida foi citada por edital. E, de acordo com a 

redação do artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, a intimação do devedor 

para pagamento da condenação, deve ser efetivada por edital, conforme a 

seguir transcrito:Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo 

as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a 

natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste 

Código.§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:§ 2o O 

devedor será intimado para cumprir a sentença:I - pelo Diário da Justiça, 

na pessoa de seu advogado constituído nos autos;II - por carta com aviso 

de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando 

não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do 

inciso IV;II - por carta com aviso de recebimento, quando representado 

pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos 

autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;III - por meio eletrônico, quando, 

no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.IV 

- por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 

conhecimento.Estando a sentença transitada em julgado, passa o feito a 

ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do 

CPC.No caso, verifica-se a parte requerida não chegou a ser intimada na 

forma acima especificada.Dessa forma, indefiro o pedido formulado as 

folhas 80, intime a parte executada por edital com prazo de 20 dias, para 

comprovar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da 

condenação, consignando que não ocorrendo o pagamento no prazo 

acima especificado, incidirá a multa de 10% e os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estabelecido pelo § 1º do artigo 523, do CPC.Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se. Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, 

quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, 

intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, apresentar nos autos o 

demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e dos 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para trazer para 

os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, 

inciso I e VII, do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.Intime-se a parte exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de 

Novembro de 2018.Yale Sabo MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9987 Nr: 10920-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOPHIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ESTEVES LIMA - 

OAB:7692

 Intimaçao da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763880 Nr: 16488-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA CILENE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E 

INCORPORADORA LTDA, MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA, LUIZ 

EDUARDO VIEIRA SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - 

OAB:15707/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada do documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164815 Nr: 14756-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARCELO SILVEIRA DE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR ALVES MARQUEZAN, GRÁFICA E 

EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PELUFFO MAGLIONI - 

OAB:84565, FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHÃES - 

OAB:10.800-MT, LUIS MARCELO MACEDO - OAB:, RAFAEL MORAIS 

DALTRO - OAB:12134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. 

PÚBLICA, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar nos autos 

endereço atualizado dos executados para posterior expedição de 

mandado de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831278 Nr: 36958-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYNE KAROLINE JESUS TURKOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada do documento expedido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12176 Nr: 6697-05.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SANTANA MALHEIROS DE OLIVEIRA E EDNA 

E. RONDON MALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo Código n°. 12176.

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, à fl. 396, 

sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte EXEQUENTE e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071256 Nr: 55941-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR FAGUNDES 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:OAB/MT 8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ALMIR FAGUNDES DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 04/10/2015 (Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção 

de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de Dezembro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161132 Nr: 36436-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente CLAUDENICE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA, a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/05/2016. (Súmula 580 

STJ).CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de Dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 852241 Nr: 55089-48.2013.811.0041

 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: HERNANDES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Processo Código n. 852241

 VISTOS,

O R. causídico da parte Autora, vem através de petitório de fl. 97, informar 

que a parte Requerente veio a falecer no curso do processo, conforme 

certidão de óbito de fl. 100.

Outrossim, intimado para regularizar o polo ativo da lide, no sentido de 

promover a sucessão processual, tendo em vista o falecimento daquela, 

deixou transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito à 

fl. 117, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IX CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos.

 Custas e honorários advocatícios pela parte Autora, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade se beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98,§3º do CPC/2015).

Preclusa via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020812 Nr: 32333-74.2015.811.0041

 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: WANDERSON RAMOS DA 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

 PROCESSO CÓDIGO N. 1020812

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 
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obrigatório – DPVAT.

 Todavia, deferida a prova pericial à fl. 125, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 INDEFIRO o pedido formulado pelo perito à fl. 136, em relação aos 20% 

dos honorários periciais, tendo em vista que a pericia médica não ter 

atingido seu devido fim.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441693 Nr: 18079-72.2010.811.0041

 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: JULIANO ALVES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES - OAB:11403/MT, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - 

OAB:13.537/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, ANDRE DOS SANTOS - OAB:14.363/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Processo Código n°. 441693.

VISTOS,

Consigno que a parte Executada apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, à fl. 249, 

sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038114 Nr: 40634-10.2015.811.0041

 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: WALMIR SOUZA SANTOS, LUCIA NERES MARQUES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ VALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002/A

 Processo Código n°. 1038114.

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 237015 Nr: 6025-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME, 

JAIR BORDIN, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, EURICO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n°. 237015.

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte EXEQUENTE e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2.018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 230151 Nr: 37085-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANEIDE FEITOSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:23.778, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n°. 230151.

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, à fl. 194, 

sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015703 Nr: 30009-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFORMAS COMERCIO DE MODA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - 

OAB:6948/MT

 Código – 1015703

VISTOS,

A parte Autora às fls. 104/105 informou nos autos que houve pagamento 

do débito, propugnando pela extinção do feito.

Outrossim, intimado para se manifestar acerca do pedido de extinção, a 

parte Requerida deixou transcorrer in albis o prazo para promover o 

andamento do feito à fl. 107, sob pena de extinção e ainda assim 

quedou-se inerte.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741801 Nr: 38646-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHRDSS, LEILA SEVERINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESINO OZITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE - OAB:14113

 Processo Código n°. 741801.

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036583-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA DOS SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1036583-31.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.16673600, em que a parte Autora justificou acerca da 

impossibilidade de atender ao despacho do Id.16192017. Cuida-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA manejada por CONSTANCIA DOS SANTOS 

RAMOS, representada por sua filha Anadir dos Santos Ramos do 

Nascimento, assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, objetivando em tutela de urgência o 

restabelecimento do fornecimento de água à unidade domiciliar da Autora. 

Assevera a Autora que é consumidora da Requerida através da matrícula 

nº70162-9, e que foi surpreendida nos meses de agosto, setembro e 

outubro/2018, com o faturamento reputado abusivo sobre o consumo de 

água do imóvel, acima da média habitual da unidade (respectivamente 

R$260,21 – R$283,29 – R$225,38). Por esta razão, a Autora propôs a 

presente ação com a finalidade de revisar os faturamentos objurgados e, 

em sede de tutela de urgência: [...] e) A concessão da tutela de urgência, 

a fim de obrigar a Reclamada a restabelecer imediatamente os serviços de 

água do imóvel, haja vista ter sido o erro no serviço prestado a causa 

principal ao inadimplemento da requerida, restando indevido o corte de 

água, nos termos do art. 273 do CPC. [...] (sic Id.16105327 pág.11). 

Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 

300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória 

de urgência é exigida a presença da probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser passível 
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de reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do referido Códex. In casu, 

não vislumbro a presença da probabilidade do direito vindicado pela 

Autora, porquanto, o conjunto probatório existente nos autos inviabiliza a 

análise concreta acerca da interrupção dos serviços prestados pela 

Requerida. Pondero que, não obstante a compreensível justificativa 

apresentada pelo r.causídico, em consulta pública ao site da Requerida 

(http://www.iguasa.com.br/servicos/cuiaba/historicoconsumo) pude 

constatar que a unidade está em pleno funcionamento, registrando 

regularmente as leituras mensais do consumo. Além disso, observo no 

documento do Id.16105332 pág.3, que o relatório da vistoria extrajudicial 

realizado na presença da Autora, consignou que o lacre do cavalete 

estava quebrado, no mínimo fragilizando a completa ausência de culpa da 

Requerente para a elevação do consumo, impondo-se a triangulação do 

feito para melhor elucidar os fatos. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do 

direito, é dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo e a reversibilidade da medida). Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. Por outro lado, a disparidade no faturamento 

atual, aliado à discordância da Requerente revelam que, a despeito da 

responsabilidade do usuário por eventuais vazamentos internos 

existentes em sua residência, é notória sua hipossuficiência técnica e a 

facilidade de produção de provas pelas concessionárias, por manterem o 

domínio das informações concernentes às promoções de seus serviços, 

bem como de todos os valores tarifados e cobrados. Assim, aplicável o 

que dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

que trata da inversão do ônus da prova, competindo, portanto, recai sobre 

a parte Requerida a produção de prova cabal dos motivos que ensejaram 

as cobranças de valores excedentes à média de consumo mensal. 

Destarte, a fim de dar efetividade ao processo, garantindo uma tutela 

jurisdicional satisfativa para ambas as partes, se mostra recomendável a 

realização de perícia técnica para a verificação da metragem de consumo 

utilizada na residência com a perícia do atual hidrômetro e substituição do 

equipamento, garantindo assim a plenitude do direito à inversão do ônus 

da prova que se instala em favor do Requerente. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA formulada na inicial pela parte Autora CONSTANCIA DOS 

SANTOS RAMOS 1) DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no 

art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 2) Com fulcro no 

artigo 370, do CPC, DETERMINO a produção de prova pericial no 

hidrômetro medidor de consumo de água da Autora, a ser realizada em 

observância aos artigos 464 ao 480 do CPC, devendo em especial facultar 

às partes a participação no ato (artigo 474 do CPC), até mesmo para evitar 

futura arguição de nulidade. Consigno que APÓS a realização da perícia, 

deverá a Requerida proceder a TROCA DO EQUIPAMENTO POR OUTRO 

NOVO, comprovando-se a substituição nos autos. NOMEIO a empresa 

MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Avenida Isaac Póvoas, 

nº586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 

98146.0888, independente de compromisso, sob a fé de seu grau, para 

realizar a perícia técnica no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito 

inicial dos honorários periciais, independente de compromisso. Consigno 

ao Sr. Perito que além de verificar a regularidade ou não do equipamento a 

ser periciado, deverá indicar pormenorizadamente em seu laudo as 

dimensões da ligação, cavalete e hidrômetro, apresentando o que é 

consumo de água e o que é de ar, com aferição do abastecimento diário e 

mensal aferido pelo hidrômetro instalado junto às tubulações de captação 

e vazão, indicando o consumo médio diário e mensal per capita, 

informando as ligações de consumo existentes incluindo dados e 

indicadores sobre o esgoto paras ligações de água existentes na 

residência da parte Autora e seu correspondente consumo, e demais 

informações que o expert reputar conveniente e necessária à análise 

conclusiva e comparativa do que seria recomendado para uma unidade 

com as características residenciais da Requerente, e o que é de fato 

praticado no local, bem como se há indícios de vazamentos ou outra 

incógnita que justifique eventual faturamento desproporcional. 3) 

NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA O PERITO, encaminhando-se cópia do 

pedido inicial e da presente decisão, para dizer se aceita o encargo, que 

deverá ser executado com indistinta observância ao artigo 473 do CPC, e 

em caso positivo, apresentar propostas de honorários, em 05 (cinco) dias. 

4) CITE-SE IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a ação e apresentar 

seus quesitos e querendo indicar assistente técnico, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Fica 

a parte Autora desde já, INTIMADA para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

seus quesitos e, querendo, indicar assistente técnico. 5) Apresentada a 

proposta, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para efetuar o depósito judicial 

dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se 

presumir dispensável a prova pericial. Depositado os honorários, 

notifique-se o Perito nomeado para que indique data, local e horário para 

os trabalhos da perícia, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência 

para que haja tempo hábil de intimação das partes, cuja ocorrência, 

deverá ser certificada nos autos. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em favor do perito 

nomeado para início dos trabalhos, ficando o restante para ser liberado 

após a entrega do laudo Pericial. 6) Com a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 

477, §1º do CPC) querendo, apresentar manifestação. 7) Por derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive da existência de emenda a inicial. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC) com advertência de que o comparecimento em 

audiência é pessoal, salvo justificativa oficial de representação 

independente da prova de parentesco. Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Fica 

desde já autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016490-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1016490-47.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.16842929 ao Id.16842934 em que o Autor, em atendimento ao 

despacho do Id.15569304, comprovou fazer jus ao benefício da 

gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR aviada por AILTON ALVES PEREIRA em 

face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida exclua os dados 

do Autor dos cadastros de proteção ao crédito. Assevera o Requerente 

que foi surpreendido com anotações supostamente irregulares sobre seus 

dados datadas de 25/05/2016 de R$18,57 (dezoito reais com cinquenta e 

sete centavos), R$11,92 (onze reais com noventa e dois centavos), 

R$28,53 (vinte e oito reais com cinquenta e três centavos) e R$25,96 

(vinte e cinco reais com noventa e seis centavos), sem a prévia 

notificação, afirmando não possuir tais débitos. Desta forma, o Autor 

propôs a presente ação pleiteando em sede de tutela de urgência: [...] A 

concessão da TUTELA DE URGÊNCIA com fulcro no Artigo 300 do Código 

de Processo Civil, determinando a EXCLUSÃO do nome da parte Autora de 

todos os órgãos de proteção ao crédito SERASA e SPC Programa de 

Proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, conforme Artigo 43, § 3º, do 
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Código de Defesa do Consumidor, até ulterior decisão do mérito da causa. 

Em sendo deferido o pedido constante no item a, seja expedido o 

competente Ofício Judicial à empresa-Ré, assinalando-se prazo para 

cumprimento da ordem, com a fixação de MULTA (ASTREINTE), por dia de 

atraso, com base Artigo 537, do Novo Código de Processo Civil. [...] (sic 

Id.13647219 pág.14 e 15) Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. 

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, enfatizo que o 

juiz é o destinatário dos fatos e conjunto probatório produzido pela parte 

para demonstrar o direito reclamado. Portanto, ao julgador é dirigida a 

prova do direito, com o fito de formar seu livre convencimento, revelado na 

soberania do julgamento devidamente fundamentado, requisito disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ressalto, que o Autor se 

enquadra no conceito de consumidor (artigo 2º do CDC) e a Ré, na 

qualidade de concessionária de serviço público, se encaixa no conceito 

de fornecedor (art. 3º do CDC). Por essa razão, reconheço a incidência, 

na espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente do disposto no artigo 22 do referido diploma, que trata da 

adequação, eficiência, segurança e continuidade dos serviços prestados 

por órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma. No entanto que, do 

confronto das alegações do Autor e suas justificativas, nesta fase de 

cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito vindicado pelo 

Requerente, impondo-se ao caso a instrução processual, a fim de que 

seja elucidado a legalidade e a origem da cobrança reputada indevida pelo 

Autor, principalmente por não se tratar de negação quanto a relação 

contratual. Ademais, com fulcro no meu livre convencimento, foi 

oportunizado ao Requerente carrear aos autos os comprovantes de 

pagamentos dos débitos reputados indevidos (Id.15569304). Todavia, à 

luz das suas subjetivas disposições, o Autor concluiu por bem trazer aos 

autos o histórico de pagamento do corrente ano (2018), afirmando que é 

suficiente para o convencimento do juízo de que os débitos lançados no 

ano de 2016 não estão em aberto. No entanto, a ausência de prova do 

adimplemento dos débitos, aliado à prematura fase processual, não 

identifiquei a probabilidade do direito ao pleito provisório vindicado. 

Inobstante a presunção de boa-fé, o conjunto lógico das provas 

produzidas deve ser observado pelo juízo, e por esta razão reputo 

indispensável a instrução do feito a fim de elucidar a verossimilhança 

fática e documental das alegações do Autor, em razão de inexistir prova 

ou argumentação inequívoca capaz de macular a legalidade da 

negativação dos dados do Requerente. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do 

direito, reputo dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida). Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor AILTON 

ALVES PEREIRA. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente sua contestação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, INCLUSIVE A EXISTÊNCIA DE EMENDA A INICIAL E 

DOCUMENTOS. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação 

a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. CONSIGNO o cumprimento 

por oficial plantonista, servindo a mesma como mandado. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023985-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023985-45.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.16490605 ao Id.16490610, em que a parte Autora, atendendo 

ao despacho do Id.15965251, juntou procuração atualizada e manifestou 

sobre a opção pela realização da audiência de conciliação. Cuida-se de 

ação denominada “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COM 

DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” aventada 

por JUCILENE TOMAZ DA SILVA em desfavor do CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A – REDE ENERGIA CEMAT, objetivando a reparação 

de danos supostamente sofridos em razão de oscilação do fornecimento 

de energia elétrica na sua unidade consumidora, postulando a Requerente 

em sede te tutela de urgência: [...] I – A concessão da ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA DE EVIDÊNCIA initio litis e inaudita altera pars, determinando 

imediatamente a entrega de aparelho igual ou similar, durante o deslinde do 

feito, e ainda requer-se seja assinalado prazo à mesma para cumprimento 

da ordem judicial, bem como seja fixado o valor de multa penal por dia de 

atraso ao cumprimento da ordem; [...] (sic Id.14504917 pág.17) É O 

NECESSÁRIO. DECIDO Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In 

casu, não vislumbro a presença da probabilidade do direito vindicado pela 

Autora, porquanto, o conjunto probatório existente nos autos inviabiliza a 

análise concreta do nexo de causalidade entre os danos apresentados e 

a existência da alegada “queda de energia” na unidade consumidora da 

Requerente. Saliento que, não obstante a presunção de boa-fé, a nota e 

os orçamentos anexados aos autos, aliados somente às declarações da 

Autora, não sustentam a medida vindicada, porquanto não restou 

evidenciado a responsabilidade da Requerida sobre os danos suportados 

pela Requerente, sendo indispensável a instrução processual a fim de se 

elucidar a verdade real. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do 

direito, é dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo e a reversibilidade da medida). Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora 

JUCILENE TOMAZ DA SILVA. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil, inclusive a existência de emenda 

a inicial. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo 

de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista 

no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 198 de 648



cumprimento do competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, servindo a presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041010-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1041010-71.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que o Requerente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade 

do direito vindicado, ao ponto de sustentar o pleito provisório. Pondero 

que, no tocante aos elementos de prova constitutivo do direito autoral, não 

são raros os casos em que o demandante, invocando a benesse 

consumerista prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, se 

“autodesincumbe” de provar minimamente os indícios do seu direito, 

principalmente nas relações de consumo envolvendo vício redibitório. 

Entretanto, as ordens de serviço anexadas aos autos, sem ao menos o 

diagnóstico das perícias/vistorias técnicas realizadas para a reparação 

dos alegados danos, ou até mesmo a prova da realização de serviços a 

fim de reparar as avarias, fragilizam a concessão da medida, antes de 

oportunizar a Requerida a exercer o contraditório e a ampla defesa. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

JUNTAR aos autos o resultado dos serviços prestados e/ou vistorias 

realizadas no veículo na oportunidade em que foi submetido à análise da 

Ré, bem como elementos de prova capaz de evidenciar a existência das 

avarias técnicas concretas encontradas no veículo adquirido pelo Autor, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041010-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1041010-71.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que o Requerente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade 

do direito vindicado, ao ponto de sustentar o pleito provisório. Pondero 

que, no tocante aos elementos de prova constitutivo do direito autoral, não 

são raros os casos em que o demandante, invocando a benesse 

consumerista prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, se 

“autodesincumbe” de provar minimamente os indícios do seu direito, 

principalmente nas relações de consumo envolvendo vício redibitório. 

Entretanto, as ordens de serviço anexadas aos autos, sem ao menos o 

diagnóstico das perícias/vistorias técnicas realizadas para a reparação 

dos alegados danos, ou até mesmo a prova da realização de serviços a 

fim de reparar as avarias, fragilizam a concessão da medida, antes de 

oportunizar a Requerida a exercer o contraditório e a ampla defesa. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

JUNTAR aos autos o resultado dos serviços prestados e/ou vistorias 

realizadas no veículo na oportunidade em que foi submetido à análise da 

Ré, bem como elementos de prova capaz de evidenciar a existência das 

avarias técnicas concretas encontradas no veículo adquirido pelo Autor, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014503-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1014503-10.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os embargos de 

declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros 

materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, 

CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados pela parte 

Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes motivos: A 

despeito da condenação da parte Requerida nas penas de litigância de 

má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o dolo da parte 

em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e prejudicial ao 

andamento do processo, razão pela qual à mingua de elementos que 

evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição 

da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à necessidade de 

arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do §8º do artigo 85 

do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da demanda 

relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros processos 

sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor da 

condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030733-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NEVES INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1030733-30.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 
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15364292, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031008-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR FARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1031008-76.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no 

id.xxxx , inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. Ademais, o 

julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das 

partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre 

convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020456-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL BARACAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1020456-86.2016.8.11.0041 (p) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no 

id.13615366, inexiste qualquer omissão ou contradição, haja vista que o 

pedido de produção de prova pericial foi formulado inclusive na 

contestação, ocasião em que a parte apresentou os quesitos a serem 

respondidos, sendo certo ainda que na peça defensiva não houve 

qualquer irresignação sobre a negativa da parte Autora/Embargada em 

juntar o laudo pericial elaborado na audiência de conciliação. Cumpre 

salientar que a parte Requerida/Embargante se fez presente na referida 

audiência e também não formulou qualquer protesto com relação a essa 

“recusa” da parte Autora. Desta feita, não há que se falar em omissão ou 

contradição quando suscitados os elementos de convicção para 

julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 

371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do Embargante não 

se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões da decisão, 

providência descabida por essa via. ANTE O EXPOSTO, em meu entender, 

na sentença proferida nestes autos, não há 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, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002289-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALMEIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1002289-50.2018.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no 

id.15391213, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YURY FERNANDES CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1000650-94.2018.8.11.0041(LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15403453, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 
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se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035914-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI CAMILO EVANGELISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1035914-75.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.16323896 ao Id.16323900, em que a parte Autora 

atendeu ao despacho do Id.16078438. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NELSI CAMILO 

EVANGELISTA LIMA em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), 

objetivando a declaração de inexistência de débito reputado indevido, que 

teria originado a negativação dos dados do Autor. Assevera o Requerente 

em apertada síntese que, por ocasião da troca de plano de telefonia móvel 

familiar contratado com a Requerida, foram gerados débitos dos quais o 

Autor alega desconhecer, principalmente pelo fato de a constituição ter 

ocorrido após a portabilidade do plano relativo a linha telefônica 

contratada. Destacou o Autor que, além de gerar os débitos e as 

cobranças impugnadas, a Requerida lançou indevidamente seus dados 

nos anais de proteção ao crédito. Assim, a fim de reparar os danos 

sofridos com as condutas da Requerida, o Autor propôs a presente ação, 

pleiteando em sede de tutela de urgência: [...] 1. Seja concedida tutela 

provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com deferimento 

de LIMINAR , objetivando determinar inaudita altera parte que a 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.) proceda à imediata retirada do 

nome do reclamante do cadastro de inadimplentes de SPC/SERASA e 

congêneres, em razão da dívida de que trata esta ação, estabelecendo, 

para o eventual descumprimento da ordem, a cominação de multa diária no 

valor que Vossa Excelência entender justo e razoável, nos termos 

assegurados pelos artigos 536 e 537 do CPC; [...] (sic Id.16015896 pág.16, 

reiterado no Id.16015900 pág.19) Vieram-me conclusos. É o necessário. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. A despeito de a 

parte Autora não negar a relação jurídica com a Requerida que, em tese, 

poderia legitimar a negativação dos dados do Requerente e a cobrança 

objurgada, em razão de nessa prematura fase processual ser impossível 

constatar a verdade real sobre todos os inúmeros fatos declinados na 

exordial, o fato de a Requerida ter lançado os dados do Autor no cadastro 

de proteção ao crédito (Id.16016239) sobre o valor total da cobrança 

anexada ao Id.16016228 (R$180,64), mesmo após o pagamento parcial do 

débito comprovado no Id.16016810 (R$56,99), evidencia concreta falha na 

prestação dos serviços pela Requerida, consequentemente a 

probabilidade do direito ao deferimento do pedido de urgência. Quanto ao 

perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão 

do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderá causar na honra da 

pessoa. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do 

CPC, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a 

qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa 

ensejadora, garantia que não se pode afirmar no tocante à parte Autora, 

caso seus dados sofram a negativação ameaçada. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO S.A.), EXCLUA, os dados do Autor NELSI CAMILO 

EVANGELISTA LIMA dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, 

PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), bem como ABSTENHA de efetuar qualquer 

cobrança em relação aos débitos discutidos nesta ação, oriundos do 

contrato nº0261601085, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste 

a ação, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do 

Código de Processo Civil, inclusive a existência de emenda a inicial. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). CONSIGNO que esta ordem deverá 

ser cumprida inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034408-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MORAES FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1034408-98.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15402619 , inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006198-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA COSTA AMORIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 201 de 648



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1006198-03.2018.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada no id. 

15957365, inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, 

foram analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

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, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014656-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LAMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINIL GONCALVES ARINI OAB - MT1136/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSÁLIA PEREIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014656-09.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de ação intitulada 

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” proposta por JOSÉ LUIZ LAMON 

em face de ROSÁLIA PEREIRA COSTA, objetivando a retomada da posse 

do imóvel localizado na quadra 02, setor 02, casa 04, bairro Tijucal, nesta 

Capital/MT, CEP 18.088-000, que estaria na posse injusta da Requerida, 

ex-convivente do Autor. O Requerente apresenta a seguinte causa de 

pedir: [...] I.III - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Inicialmente 

verificamos que o presente caso trata-se de relação 

consumidor/prestador de serviços e produtos, sendo amparada, portanto 

pela lei 8.078/90, que trata especificamente das questões em que 

fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente 

no que concerne a matéria probatória. [...] I – Dos fatos O Requerente 

adquiriu através de “Escritura Particular de Venda e Compra” (conforme 

faz prova copia do contrato acostada), 01 (um) imóvel, localizado nesta 

cidade, Cuiabá, na via segundaria quadra 02 setor 02 casa 04, bairro 

Tijucal, MT, CEP: 18.088-000, na data de 01 de junho do ano de 2002, 

constituindo assim em seu patrimônio “bem de família” o qual até hoje 

segue sendo seu único imóvel. Assim o requerente permaneceu por 

quase 6(seis)anos constituindo sua moradia definitiva e certa, possível de 

ser confirmado por todos que residem nas proximidades, quando por 

meados do ano 2008, em uma festa de aniversário do pai de seu sócio, o 

qual nesta data possuíam em conjunto um açougue nessa região, 

conheceu a requerida, filha do aniversariante e irmã de seu sócio, 

mantiveram um breve período de namoro ocorrendo que Rosália veio então 

a residir juntamente com o mesmo em sua respectiva propriedade, 

realizando assim algumas mudanças para readaptação do ambiente 

matrimonial. È válido salientar que as mudanças realizadas na estrutura da 

moradia foram custeadas pelo requerente porque até então a requerida 

não possuía renda, restando se estruturar do negócio o qual o parceiro 

possuía.(pagamentos realizados com os cheques da empresa do 

requerente para Zé Rubens no Pedra 90 materiais para construção). 

Neste período de 8(oito) anos foi possível uma espontânea e livre 

convivência entre o casal até que o requerido passou a ser 

constantemente desferido de palavras negativas e ideias contrarias o qual 

era acostumado, inclusive a de sentimento de perda de sua propriedade, 

assim por entender que como a relação chegara ao final ele teria que 

dispor da metade em benefício dela por direito, fatos que o levaram a cair 

em leito adoentado, buscando auxilio em tratamentos. Ocorre que o 

requerente agiu de boa fé auxiliando a parceira todos esses anos até 

porque ela não possui profissão sobrevivendo de pequenos bicos até a 

atualidade, assim ele trouxe o mantimento para o lar durante a constância, 

cuidou e protegeu podendo ser confirmado pelos conhecedores dessa 

relação. Quando ficou doente não conseguindo mais manter a estrutura 

familiar foi auxiliado pela sua mãe que o instruiu para tratamento deixar o 

local, uma vez por entender que estando ali era o crucial motivo de seu 

deleite. Melhorando da situação o requerente procurou a ex parceira para 

tratar do assunto de sua propriedade sendo instruída pela mesma de dar 

em espécie a quantia nada inferior a metade do que vale a referida 

propriedade em tela. No momento ainda sobre o efeito do engano buscou 

soluções como anunciar e tentar vender a propriedade, sendo que 

encontrou algumas delas, porem sendo todas as propostas recusadas 

pela requerida por não atender seus desejos, até que o requerente 

começou a entender que sua intenção mediante a situação é mais cômoda 

para ela que tal ato não se concretize. Por todo este tempo a requerida 

desfruta da propriedade estabelecendo moradia fixa com, não repassando 

nada referente ao aluguel para o requerente. Desconhecendo quaisquer 

possibilidades para solucionar o caso em questão e retomar o controle de 

sua vida, fez necessário buscar as luzes da decorosa Justiça, para que 

por meio de seus recursos venha solucionar esta demanda. (sic 

Id.13427080 pág.2 a 4) No despacho inicial do Id.14393883, reconhecendo 

a incompetência do juízo, com declínio para o juízo da vara especializada 

de família e sucessões. Aquele juízo, contudo, devolveu os autos ao 

argumento de que não competia aquela jurisdição no Id.15285532. 

Proferido despacho no Id.15656307 por este juízo, determinando que o 

Autor aditasse a petição inicial, apresentando emenda a substitutiva da 

petição inicial, indicando como incorreções os seguintes: [...] 1) JUNTAR 

aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a 

insuficiência de financeira para suportar as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) ADITAR A PETIÇÃO INICIAL, 

instruindo a peça com todas as provas com que pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados, preenchendo com extremo rigor os requisitos 

do artigo 319 e artigo 561 do CPC, especialmente a qualificação das partes 

incluindo endereço eletrônico, adequar a narrativa fática aos fundamentos 

jurídicos incluindo o esclarecimento da relação de consumo que impõe a 

aplicação do CDC, identificar os fatos com datas de ocorrência nos termos 

exigidos pelo procedimento especial, e ainda SINALIZAR com clareza 

(indicando o nº do ID) todos os documentos que possam ser riscados dos 

autos, sob pena de ordem de exclusão de ofício, daqueles documentos 

que este juízo reputar desnecessário ao deslinde da causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. [...] DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. [...] (sic Id.15656307 pág.3 e 4) No 

Id.16730422 ao Id.16730436, o Requerente se reservou a peticionar 

informando acerca da necessidade da concessão da assistência judiciária 

gratuita, carreando aos autos documentos ilegíveis e extrato de 

movimentação bancária. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De acordo com o artigo 319 e artigo 320 do 

Código de Processo Civil, são requisitos da petição inicial os seguintes: 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; e a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Por esta razão, estabeleceu a Lei Processual que, 

em regra, a ausência dos requisitos elencados acima, resultam no 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução 

do mérito, desde que oportunizado à parte corrigir a irregularidade 

identificada pelo juízo (artigo 321 do mesmo Diploma Legal). In casu, a 

parte Autora propôs Ação de Reintegração de Posse, que possui 

regramento especifico e processamento especial no ordenamento jurídico. 

Portanto, para preencher adequadamente os requisitos da petição inicial, 
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era indispensável que o Requerente atendesse ao que dispõe o artigo 561 

do CPC em seu favor, quais sejam: I - a sua posse; II - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Entretanto, o Requerente não 

instruiu a peça com provas da constituição do seu direito, pugnou pela 

concessão da inversão do ônus da prova aplicada ao consumidor, sem 

que na causa de pedir houvesse a elucidação de qualquer relação de 

consumo. Não informou na causa de pedir os dados cronológicos 

indispensáveis a análise temporal do exercício da posse, para apuração 

do pedido liminar vindicado, deixando de produzir qualquer tipo de prova 

do exercício da sua própria posse, sobretudo do alegado esbulho sofrido, 

pelo contrário, assinalou que voluntariamente deixou o imóvel para se 

tratar e ao voltar foi impedido de retomar a posse pela Requerida, sem 

qualquer prova desses fatos. Além disso, não qualificou adequadamente 

as partes, declinando como endereço de ambos o endereço do imóvel, 

inviabilizando a realização das comunicações processuais e a 

classificação da zona dos oficiais de justiça, vindo de encontro com as 

alegações do Requerente no sentido de que a Ré estaria impedindo o 

mesmo de exercer a posse sobre o imóvel. Sobressai o fato de o Autor 

trouxe aos autos documento pessoal de terceira pessoa e procuração 

particular outorgada pelo Requerente, sem qualquer explicação sobre os 

documentos, sendo certo que, na procuração o endereço do Requerente 

é em outro Estado (São Paulo – Id.13427147) Tais incongruências, por si 

só, impõem o indeferimento da petição inicial dado a inépcia e não 

atendimento ao que dispõe o artigo 321 do CPC, razão porque foi 

oportunizado pormenorizadamente ao Requerente corrigir as incorreções 

assinaladas, com a apresentação de nova petição inicial, instruída com as 

provas constitutivas do seu direito (Id.15656307). Contudo, o Requerente 

não adequou a petição inicial, nem tampouco justificou o motivo da 

obstinação. Na simples petição do Id.16730422 e Id.16730436, o Autor se 

prestou apenas a reiterar a necessidade acerca da gratuidade judiciária, 

não efetuando sequer menção sobre as incorreções apresentada pelo 

juízo, nem tampouco o motivo pelo qual deixou de substituir a petição 

inicial. Sequer o r.causídico postulante possui poderes constituídos 

adequadamente nos autos. A par disso, considerando a contumácia do 

Requerente no tocante a substituição da exordial e a complementação 

documental, é inafastavel o indeferimento da petição inicial e consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito, principalmente quando se 

trata de processo eletrônico, cujo manuseio é dificultado pelo sistema, de 

modo que, tanto as partes, quanto os serventuários da justiça, devem 

cooperar-se entre si para o integro exercício do contraditório e ampla 

defesa, sobretudo para a entrega de uma prestação jurisdicional 

satisfativa. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda anexada ao Id.16730422 

e Id.167436, nos termos do artigo 330, incisos I e IV e 485, I, ambos do 

CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Custas e despesas 

processuais pela parte Autora. Sem honorários tendo em vista a não 

angularização do feito. Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021261-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

ODMAR SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

ELISANGELA DE ALMEIDA AMORIM (EXECUTADO)

RODRIGO LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021261-68.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: RODRIGO LEITE DA SILVA, JOANA 

LEITE DA SILVA, ODMAR SOARES DE AMORIM, ELISANGELA DE 

ALMEIDA AMORIM i Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em 

que a parte exequente não indicou bens específicos a serem penhorados. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida, 

as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de 

penhora de bens, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. Conste, ainda, 

no mandado de citação, ordem de penhora e avaliação, a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado. Não localizada a parte executada para citação, proceda-se 

com o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. 

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual, 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040273-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ BEZERRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

NILVA MELO DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

NATALINA DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

JAIRO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040273-68.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: NILVA MELO DE VASCONCELOS, 

ROBSON LUIZ BEZERRA DE VASCONCELOS, NATALINA DE SOUZA 

SILVA, JAIRO SOUZA DA SILVA i Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que a parte exequente não indicou bens específicos a 

serem penhorados. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar a dívida, as custas processuais e os honorários advocatícios, 

sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Conste, ainda, no mandado de citação, ordem de penhora e avaliação, a 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado. Não localizada a parte executada para citação, 

proceda-se com o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de 

Processo Civil. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041895-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIDALVA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1041895-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA RÉU: ANA LUCIDALVA DE OLIVEIRA i 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos 

autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do 

crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o 

pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos monitórios, 

INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043499-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUNIOR MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043499-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL 

JUNIOR MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 17038328), 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, 12 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 12.12.2018, às 16h10min.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010128-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BASILE OAB - SP291834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010128-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NACIONAL 

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA 

SANTA CASA DE MISERICORDIA i Vistos. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036706-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MONTEZ LONGHI OAB - SP298127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036706-29.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

EXECUTADO: M M DI MERLO - ME I Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que a parte exequente não indicou bens específicos a 

serem penhorados. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar a dívida, as custas processuais e os honorários advocatícios, 

sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Conste, ainda, no mandado de citação, ordem de penhora e avaliação, a 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado. Não localizada a parte executada para citação, 

proceda-se com o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de 

Processo Civil. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043330-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICLEDE MARIA MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043330-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ICLEDE 

MARIA MARIM REQUERIDO: JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO I Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, expedindo-se o necessário. Em seguida, 

devolva-se a presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as 

nossas homenagens. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma 

como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 12 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040894-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1040894-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GISELY 

RODRIGUES MACHADO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Revisional de Consumo c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Gisely Rodrigues Machado, em desfavor de Energisa S/A – Companhia 

de Fornecimento de Energia Elétrica de Mato Grosso, ambos qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, nota-se que a requerente contesta a 

fatura emitida pela requerida referente ao mês de novembro de 

2018.Contudo, a parte autora não trouxe aos autos a fatura contestada. 

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, a fatura 

contestada referente ao mês de novembro de 2018, sob pena de extinção 

da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006877-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1006877-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

LAURA DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Tendo em vista a necessidade de comparecimento pessoal da 

parte autora para realização da pericia, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Por fim, anoto que o prazo para apresentação de contestação fluirá a 

partir da data de audiência a ser designada ante o disposto no art. 335, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003657-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003657-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALE DO 

JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME RÉU: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL, GRAMARCA VEICULOS LTDA i Vistos. Ab initio, 

compulsando os autos, entendo inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, atestada pelos 

documentos anexados à petição de Id. nº 15186641, DEFIRO à parte 

autora a gratuidade da justiça , conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte 

autora e, posteriormente, à parte ré, independente de nova intimação e 

sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, ressalto que, 

nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a 

conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando apenas que 

as partes manifestem o interesse nos autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022789-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022789-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031125-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR FELICIANO REZENDE (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 1031125-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANADIR 

FELICIANO REZENDE 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 
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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 

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, 10 de Dezembro 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 
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em 05.11.2018, às 12:49. [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: 1042868-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYJUNER DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1042868-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELYJUNER DE 

OLIVEIRA 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, 10 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/03/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002992-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042573-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/03/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098722 Nr: 10063-22.2016.811.0041

 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: JAIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimo a parte autora para que se manifeste quanto ao pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741593 Nr: 38416-48.2011.811.0041

 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: CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA, SERGIO LEONARDO 

DE CAMPOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELL HELICOPTER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE AERONAVES LTDA, PALLAS OPERADORA TURÍSTICA 

LTDA, CONDOMÍNIO DO MALL(SHOPPING PIRATA,S MALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, DOMINGOS FLEURY DA ROCHA - OAB:30261, 

LEONARDO S. T. MONTENEGRO - OAB:102.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, CÉSAR MOTTA MOREIRA - OAB:165.872-RJ, FABIO 

SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT, LIDIANE CRISTINA SILVA LIMA - OAB:12160, LUCINÉIA 

APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, LUIS EDUARDO 

DE BRITTO RABHA - OAB:104.759/RJ, MILENA CROSSI DOS SANTOS - 

OAB:292.635-SP, NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - OAB:146652/RJ, 

PAULO ESTEVES - OAB:15.193/SP, RICARDO BERNARDI - 

OAB:119576/SP, ROGERIO BRASIL - OAB:116.295/RJ, SALO KIBRIT - 

OAB:69747/SP, Sérgio Toledo - OAB:12.316-SP, Valéria Lúcia de 

Camargo - OAB:155337/SP

 Nesta data, encaminho nova intimação via DJE para a requerida 

Condomínio Shopping Piratas Mall, referente à decisão de fls. 2647/2651, 

visto que na publicação anterior não constou o nome dos advogados 
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substabelecidos às fls. 2626. Decisão: Desse modo, INDEFIRO o pedido de 

nulidade formulado pela requerida Pallas Operadora às fls. 2.645/2.646. 

Por oportuno, advirto às partes para a necessidade de observância ao 

princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, com vistas a evitar 

a prática de atos protelatórios, bem como de não formular pretensão 

destituída de fundamento e de não praticar atos inúteis à defesa do direito, 

em atenção ao preconizado pelos arts. 6º e 77, incisos II e III, todos do 

Código de Processo Civil. Com tais fundamentos, declaro encerrada a fase 

instrutória. Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para apresentarem razões 

finais escritas, em prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada, 

mediante intimação única, a vista dos autos, nos termos do § 2º do art. 

364 do Código de Processo Civil.

Uma vez transcorrido o prazo ou atendida à determinação, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor Judiciário, remetam-me os autos conclusos 

para sentença. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053159 Nr: 47984-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378138 Nr: 14275-33.2009.811.0041

 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: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, CAROLINA MELO HORVATICH - OAB:MT 

10.219, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6.373/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088151 Nr: 5285-09.2016.811.0041

 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: JOSENILDO ROSA DA 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: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943906 Nr: 56818-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378138 Nr: 14275-33.2009.811.0041

 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: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, CAROLINA MELO HORVATICH - OAB:MT 

10.219, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6.373/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231910 Nr: 1329-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA LEVENTI, 

ESPÓLIO DE NOÊMIA DA COSTA E SILVA, AROLDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, EVERALDO SANTOS DUARTE - OAB:16.271/MT, FLAVIO 

GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6.882/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119636 Nr: 18589-75.2016.811.0041

 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: ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO ME, 

ASTOLFO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTEL MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

reuqerente o que entender por direito para prosseguimento do feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Nesta data, intimo as partes para depositarem os honorários periciais, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788381 Nr: 42339-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71886/MG, JOSÉ ROBERTO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:72.060, LEONARDO VILELA DE PAULA - OAB:72318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INFOJUD:

DEFIRO a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, 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).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 747914 Nr: 45185-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAJLA BRITO LIMA MÜLLER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 45185-72.2011.811.0041Código 747914Vistos.Expeça-se 

os alvarás judiciais para a transferência dos valores penhorados, na 

forma requerida às fls. 89v, item 1, “a” e “b”.Lado outro, anoto que o art. 

139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de 

adoção de todas as medidas denominadas “indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”. Com base em tal fundamento, a parte exequente 

pugna pela determinação de suspensão da CNH dos executados, assim 

como pela apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de 

crédito. Tenho que inobstante a previsão do aludido dispositivo, o 

deferimento das medidas ora postuladas depende do contexto do caso 

concreto o que, in casu, não se mostra aplicável, mormente porque tal 

medida coercitiva atípica não guarda qualquer relação com o crédito 

pretendido e, sobretudo, não assegura que haverá o pagamento.Com 

efeito, sem justificativa plausível para o pedido de suspensão de CNH, seu 

deferimento encontra óbice nos direitos e garantias fundamentais 

assegurados na Constituição Federal.Nesse sentido, têm se posicionado 

os Tribunais pátrios:“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executado 

revel e bens não localizados – Pretensão de que seja determinada a 

suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, e 

cancelados seus cartões de crédito – Inadmissibilidade: – Ainda que a 

execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do 

novo Código de Processo Civil , preveja que cabe ao Juiz determinar 

medidas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, tais disposições 

submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que não se admite afetar o 

direito de ir e vir do executado para forçá-lo ao pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105704 Nr: 12835-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165524 Nr: 15430-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSPORTE E REMOÇÃO DE 

ENTULHO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOCELITO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, ALFREDO JOSÉ DE º GONZAGA - OAB:7166 B, 

AMANDA DE LUCENA BARRETO - OAB:9516, MARCELA BALIEIRO 

SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430777 Nr: 11309-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOCELITO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA BARBATO 

DA SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317036 Nr: 20408-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA DA COSTA E SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, para prosseguimento ao feito.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012677 Nr: 28658-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASELI PARTICIPAÇÕES S/A, LOJAS 

AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Intimo a parte Autora para que junte nos autos a cópia integral do 

processo de n° 0036123-94.2012.811.0001, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 710878 Nr: 3871-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Ab initio, considerando que o conteúdo da fl. 476 não é relativo ao 

presente feito, PROCEDA-SE com a exclusão da referida página dos 

autos, remunerando-os.

No mais, verifico que foi apresentado requerimento de Cumprimento de 

Sentença às fls. 479/481.

Pois bem. Tendo em vista que a devedora fora citada por edital na fase de 

conhecimento (fl. 452), INTIME-SE a parte executada, por edital com prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402738 Nr: 35212-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MASSAKO ENDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO PADOVA DE FABRICAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO, YOLE COZINHAS E CLOST'S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330.386/SP, ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - 

OAB:10970/O, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA RAMOS 

AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, MARIA JOSÉ 

LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 

OAB/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP, THIAGO 

AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16733/GO

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749312 Nr: 1384-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORGANA VIEIRA WILKE, LUIS FERNANDO 

WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 
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COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGO EZEQUIEL - 

OAB:21502/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, sob pena de incidir 

multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Anoto que, considerando que a parte executada, citada de forma real (fls. 

60 e 76), foi revel na fase de conhecimento, a sua intimação deverá se 

processar mediante simples publicação do presente decisum no órgão 

oficial (DJE), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875836 Nr: 13984-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO, GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA 

E MARKETING LTDA, SOUL PROPAGANDA LTDA, MERCATTO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

LTDA, FCS COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIAD A. FARES PUBLICIDADE ZF 

COMUNICAÇÃO MARKETING E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JONILSON ANELLI - OAB:, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GUERREIRO TETILLA - 

OAB:17987-O/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

Ab initio, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

No mais, CUMPRA-SE o decisum de fl. 437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790982 Nr: 45050-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO PAES DE BARRO NETO, CRISTIANE MARIA 

MESQUITA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, 

ISABEL SANTANA SALIONI - OAB:18.541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença.

PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos e no 

Sistema Apolo, para que passe a constar, como parte exequente, Antero 

Paes de Barro Neto e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros e, como 

parte executada, Hélio Machado da Costa.

No mais, considerando que não restou comprovado o pagamento do débito 

à CVL Imóveis Ltda ME, nos termos do que preceitua o art. 794, § 2º, do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente para fazê-lo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780574 Nr: 34130-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIRES HISSAMU HOKALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Xavier Gama - 

OAB:2512-RO

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915172 Nr: 40302-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FRASSON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:8406 OAB/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166176 Nr: 15888-64.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4.436-A/MT

 Vistos.

Considerando que restaram atendidas todas as exigências do artigo 847 e 

seguintes do Código de Processo Civil, entendo que comporta deferimento 

o pedido de substituição do bem penhorado, haja vista que menos onerosa 

ao devedor e não prejudicial à parte exequente, dado o valor do imóvel 

indicado à substituição ser superior ao débito executado (fl. 492 e 

559/560).

Assim sendo, DEFIRO o pedido de fls. 546, pelo que determino seja 

cumprido o decisum de fl. 545, porém em relação ao bem imóvel objeto da 

matrícula acostada às fls. 553/555 ( Matrícula nº 50.867).

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015737-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DO CARMO DE ALMEIDA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015737-27.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DILSON DO 

CARMO DE ALMEIDA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Não obstante os substanciosos argumentos 

tecidos pela parte autora na petição acostada no Id. nº 16105920, 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. No caso dos autos, o 

requerimento administrativo constante no Id. nº 8163610, foi protocolado 

aos 02.06.2018 e, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda. 

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. Assim, inexistindo previsão 

legal para sua oposição, assim como inexistindo qualquer elemento novo 

capaz de ensejar a modificação da sentença que indeferiu a petição 

inicial, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração apresentado no Id. nº 

16105920, mantendo incólume o decisum proferido no Id. nº 12533891. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042768-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (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 AUTOS Nº 1042768-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EMERSON 

FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. AT 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Emerson Fernandes dos 

Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A- Vivo S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente que além da 

profissão de vendedor, possui um trabalho secundário de prestador de 

serviço para um escritório despachante de documento veicular, 

recebendo uma remuneração pelo volume de trabalho prestado. Menciona 

que sua função consiste em manter contato com os clientes, fazendo e 

recebendo ligações, sendo imprescindível o uso do telefone. Aduz que é 

cliente da requerida há muitos anos, sendo titular do plano de telefonia 

móvel prestado na linha n.º (65) 99975-5145. Sustenta que o valor do 

plano mensal é de R$ 100,00 (cem reais) mensais, distribuídos em ligações 

ilimitadas para telefones da mesma operadora, ligações para outras 

operadoras e uso de internet. Narra que em junho de 2018, precisou 

trocar o chip por um nano chip, razão pela qual se dirigiu a uma loja da 

requerida e realizou a troca. Relata que após a troca, notou problemas na 

utilização dos serviços, uma vez que não conseguia efetuar ligações, fato 

que lhe acarretou prejuízos. Assevera que além de ter retornado na 

mesma loja visando solucionar o problema, realizou reclamação através do 

canal virtual, todavia em ambas as situações não obteve êxito. Diz, por 

fim, que está há mais de 06 (seis) meses impossibilitado de utilizar o plano 

contratado. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que 

a requerida que proceda com a imediata identificação e solução dos vícios 

da sua linha telefônica. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese os fatos narrados, verifico que os documentos carreados junto 

a inicial não fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da 

parte autora. Isso porque, num juízo de cognição sumária, entendo que a 

pretensão deduzida na inicial se apresenta nebulosa, já que as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais, restando prudente o aguardo 

da formação do contraditório e a dilação probatória. Ademais, narra à 

parte autora que está há mais de 06 (seis) meses aguardando solução por 

parte da requerida, situação que afasta o pressuposto do perigo de dano. 

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 econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 
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probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042573-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042573-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DEBORA 

FERNANDES COELHO REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Débora Fernnades 

Coelho em desfavor da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT – 

Centro Universitário de Várzea Grande - Univag, todos qualificados no 

autos. Alega a requerente que ingressou no curso de Medicina, na 

instituição de ensino requerida, no segundo semestre de 2015, obtendo 

financiamento de 95% (noventa e cinco por cento) perante o FIES. 

Menciona que no decorrer do curso, sempre foi beneficiada no mesmo 

percentual de desconto, tendo realizado tempestivamente todos os 

aditamentos contratuais. Aduz que no início do mês de novembro do 

corrente ano, foi surpreendida com a cobrança extra realizada pela 

requerida no importe de R$ 1.409,52 (mil quatrocentos e nove reais e 

cinquenta e dois centavos) cobradas nos meses de outubro e novembro. 

Assevera que, posteriormente, ao acessar sua página do aluno, notou 

que haviam outros valores pendentes de pagamento, e ainda, cobrança de 

valores que já haviam sido quitados. Diz, por fim, que a justificativa da 

requerida para a cobrança da taxa extra era de que o FIES não cobriria a 

integralidade dos valores das semestralidades, e, portanto a diferença 

estaria gerando as dívidas. Por entender que a cobrança é indevida, 

requer em sede de tutela de urgência: a) que a requerida seja compelida a 

realizar as próximas rematrículas dos semestres subsequentes até o 

término do curso, sem qualquer óbice; b) que a requerida suspenda toda e 

qualquer cobrança excedente ao previsto em contrato de financiamento 

estudantil; c) que a requerida se abstenha de incluir seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por toda cobrança excedente; c) que a requerida não 

crie óbice para utilização do portal do aluno; d) que a requerida emita 

boletos referente ao valor a ser custeado previsto em contrato, sem a 

incidência da taxa extra. É 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 resta evidenciado nos autos, notadamente na 

cláusula 3ª do contrato celebrado com o FIES (Id n.º 16894149, pág.2), 

que o agente financeiro concedeu a aluna financiada limite de crédito 

global para o financiamento do curso de graduação em medicina, no valor 

de R$ 588.373,50 (quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e 

três reais e cinquenta centavos). Consta também, no Id n.º 16894181, o 

extrato financeiro de débitos em abertos junto à requerida, no qual 

verifica-se a cobrança de valores relativos ao FIES. Há nos autos, ainda, 

documento emitido pelo SisFies no qual infere-se que a cada aditamento 

era previsto o valor a ser custeado por recursos próprios pelo estudante. 

No segundo semestre de 2018, o valor a ser custeado pelo estudante era 

no valor de R$ 2.450,07 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e sete 

centavos), montante que equivale a quantia mensal de R$ 408,34 

(quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos). Analisando o portal 

do aluno, observa-se cobrança mensal no segundo semestre de 2018, no 

valor de R$ 1.409,52 (mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois 

centavos). Portanto, muito embora se verifique no contrato acostado que o 

financiamento destina-se ao custeio de 95% (noventa e cinco por cento) 

dos encargos educacionais, constata-se que as cobranças mensais a 

título de Fies em valores superiores ao previsto do percentual do aluno do 

SisFies, são indevidas. Destarte, identifico a probabilidade do direito da 

parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, conforme narrado na exordial, a aluna 

está sofrendo cobraças indevidas, havendo a possibilidade dos seus 

dados serem insertos nos cadastros restritivo de crédito. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do 

valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. Posto isso, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência, 

o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, EFETUE as matrículas subsequentes desde que 

preenchido os requisitos necessários e não criando óbices, SUSPENDA 

toda e qualquer cobrança já suportadas pelo FIES, bem como REALIZE as 

cobranças nos moldes contratados, emitindo boletos de cobrança no valor 

da semestralidade previsto no SisFIES, sem a incidência de taxa extra; b) 

sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, SE 

ABSTENHA de inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito no tocante aos débitos custeados pelo financiamento estudantil ou 

ainda referente a qualquer taxa excedente, bem como se abstenha de 

impedir o acesso da parte autora ao portal do aluno. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 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). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. 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, 10 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020557-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDAIR DE CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020557-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALDAIR DE 

CAMPOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por Aldair de Campos Lima em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada para emendar a 

petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 16051720). Todavia, 

consoante certificado constante no movimento Id. nº 16830942, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 

É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 

RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034072-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MENDROTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034072-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADALBERTO MENDROTE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Adalberto Mendrote em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio 

requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 

15873694). Todavia, consoante certificado constante no movimento Id. nº 

16820732, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do 

RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
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PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013169-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA ABREU TEODORO (RÉU)

ELISEU GABRIEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013169-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: ELISEU GABRIEL DA SILVA, GEISA ABREU 

TEODORO W Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de ato Jurídico c/c 

Reintegração de Posse de Imóvel proposta por Jose Rodrigues da Silva em 

desfavor de Eliseu Gabriel da Silva e Geisa Abreu Teodoro. Compulsando 

os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 5073693), o 

qual é expressão legítima de suas vontades e representa composição 

para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. No que tange às custas processuais, deverão ser 

divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do cpc, 

devendo ser observada a gratuidade deferida à parte autora. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042612-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MAURICIO BERNARDINI OAB - SP216610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETTI & CIA. LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042612-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA RÉU: JOSETTI & CIA. LTDA - EPP 

Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

25/03/2019 às 08h, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 
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ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12/12/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027920-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORANIA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027920-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LORANIA DE JESUS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 12/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016584-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCAR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

SAO VICENTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

PAULO TROCCOLI NETO OAB - RJ40226 (ADVOGADO(A))

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - RS56220 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA interposta por WALCAR TRANSPORTES ROD 

LTDA em desfavor de SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A e MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora narra que, em 11.12.2014, adquiriu 

um caminhão trator Mercedes Benz Actros 2546 LS (importado), 

fabricação e modelo 2011, de placa OAY 3826, cor dourada, potência 

456. Assevera que, contratou a apólice nº. 6015001081831 com a 

requerida MAPFRE, para a cobertura de eventuais avarias decorrentes de 

acidentes. Afirma que, o referido bem é utilizado para a realização de 

fretes e transportes de mercadorias entre municípios dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Explana que, em 16.05.2016, no 

município de Petrópolis – RJ, o caminhão tracionando o semirreboque 

Guerra GR, placa OBB 0226, transitava na BR 040, sentido decrescente, 

quando no KM 79, tombou e parte da carga foi saqueada, além disso, o 

caminhão teve dano de média monta e o reboque teve danos de pequena 

monta. Segue relatando que acionou a seguradora em 16.05.2016, 

conforme o protocolo nº. 2016110372. Segue informando que fora 

agendada vistoria para 20.05.2016, a ser realizada na ré São Vicente 

Veículos. Assim, foram autorizados os reparos no importe de R$ 

25.252,02, com franquia final de R$ 7.235,49, sendo a previsão de trinta e 

sete dias úteis para conclusão dos reparos na oficina autorizada pela 

Mercedes Benz, São Vicente Veículos. Contudo, até a presente data não 

houve a entrega do bem, ou seja, há um atraso de mais de 110 dias para a 

conclusão e entrega do bem. Relata que os proprietários estão 

acompanhando o conserto do veículo, indo até a oficina sempre que 

possível, concluindo assim que além da demora no conserto o mesmo está 

sendo mal feito. Por tais motivos postularam como liminar a imediata 

reexecução dos serviços ou a substituição da cabine, no mérito requerem 

a confirmação da liminar, indenização por danos materiais e morais. 

Instruiu a inicial com documentos. Deferimento da Antecipação de Tutela 

ID. 3728737. Devidamente citadas, as rés São Vicente Veículos, Mercedes 

Benz e MAPFRE apresentaram Contestação e Documentos. A parte autora 

impugnou as Contestações Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, comparece a parte autora informando o desinteresse 

na produção de mais provas, enquanto que a requerida MAPFRE pugnou 

pela produção de prova técnica e testemunhal. É o relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, caput 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) (Destaquei). Antes de 

adentrar ao mérito, necessária uma análise das preliminares suscitadas 

em Contestação. DA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR EM FACE DA 

MERCEDES BENZ. A requerida alega que a irresignação da parte autora 

versa sobre os serviços de oficina prestados pela primeira requerida (São 

Vicente Veículos Ltda), e que não presta qualquer serviço de oficina, não 

tendo qualquer responsabilidade sobre intervenções mecânicas de 

terceiros. Ainda mais em veículo que já conta com cerca de 06 (seis) anos 

de uso. A parte autora por sua vez, alega que em se tratando de relação 

de consumo, e sendo as requeridas todas integrantes de um mesmo 

evento danoso, são solidárias entre si para responder aos danos, sendo 

portanto legítimas para figurar no polo passivo. Além disso informa que a 

causa de pedir não é tão somente em razão das falhas no conserto do 

veículo, mas como também pela demora na disponibilização das peças de 

reposição do bem sinistrado, por culpa desta requerida. Analisando as 

argumentações, vejo que razão assiste a parte autora, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO 

VEÍCULO SINISTRADO PELA FALTA DE PEÇAS. FALHA DE SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA OFICINA 

AUTORIZADA. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. Trata-se de 

ação indenização na qual a parte autora objetiva a reparação a título de 

danos morais e materiais diante do atraso no reparo do seu veículo 

sinistrado, julgada parcialmente procedente em relação às requeridas ADF 

Comércio de Veículos Ltda. e BRG Distribuidora de Veículos Ltda, e 

improcedente em relação à requerida Confiança Companhia de Seguros. 

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

recorrente, pois ambas as partes são, legítimas para figurar no pólo 

passivo da demanda e solidariamente responsáveis, pois, embora a 

fabricante, fornecedor do bem durável e das peças de manutenção deste, 

também seja responsável pela falha do serviço, nos moldes dos artigos 18 

e 32 do CDC, a oficina concessionária autorizada também são 

responsáveis perante o consumidor, pois, representam os serviços 

prestados por autorização uma da outra. Assim, a responsabilidade das 

requeridas pela demora injustificada no reparo do veículo do é solidária, 

por força da tutela do consumidor na... espécie, e tendo sido ocasionado o 

dano por mais de um fornecedor, todos respondem solidariamente 

consoante o disposto no art. 7º, § único do CDC. É incontroverso que a 

demandante deixou o referido veículo para conserto na concessionária 

demandada, após ter se envolvido em acidente, na data de 25/11/2013, 

cujos danos apresentados no veículo foram de grande proporção, de 

acordo com as fotos acostadas aos autos fls. 53/56. Ressalta-se que o 

veículo ingressou na data de 06/12/2013 na segunda demandada para 

realização do conserto, todavia, apenas em data de 19/05/2014 (fls. 193 e 

segts) o veículo pode ser retirado pela paret autora, tal fato restou 

incontroverso nos autos. Ademais, considerando, que as partes não 

cumpriram com o prazo razoável de fornecimento das peças ao 

consumidor e diante da privação injusta de utilização do veículo, por parte 

do autor, em face da ausência da peça em estoque, no período informado 

no feito, gerou o direito à indenização a título de danos morais diante do 

abalo sofrido, bem como indenização a título de danos materiais, conforme 

fartamente comprovado nos autos, e conforme restou fixado n r. sentença 

de origem. Inconteste, portanto, que, o atraso anormal na reparação e 

restituição do veículo ao segurado gera frustação de ao consumidor... 

contratante, tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e 
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descumprimento contratual, merecendo compensação pecuniária, isto 

porque o consumidor que contrata oneroso seguro de automóvel, diante 

da ocorrência de sinistro, possui o direito de obter a prestação devida de 

forma integral e em tempo razoável, o que não ocorreu no caso telado. 

Trata-se de dano moral in re ipsa, que se constata em razão da 

comprovação dos fatos alegados na inicial, dispensando maior 

demonstração não se tratando, apenas, de mero descumprimento 

contratual, isento de consequências, mas sim de desatendimento a 

obrigação assumida, restando demonstrado que o desatendimento das 

obrigações assumidas extrapolaram o aborrecimento normalmente dele 

decorrente, que gera profunda dor psíquica, em função de que a 

demandada estava obrigada a atender em tempo hábil o segurado e acaba 

por postergar e se omitir neste momento delicado. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70078218435 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018) Cuida-se de 

matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e 

digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos 

serviços prestados. Registre-se que as montadoras possuem o dever de 

reposição das peças originais do automóvel, nos termos dos artigos 21 e 

32, do CDC, in verbis: “Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham 

por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a 

obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais 

adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do 

fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do 

consumidor. Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a 

oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a 

fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a 

produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável 

de tempo, na forma da lei”. Ademais, esta obrigação deve ser cumprida 

dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, 

aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, REJEITO a preliminar. DA INÉPCIA DA 

INICIAL E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DA MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. 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. Assevera ainda que: “No caso em tela os requerentes 

materializaram seu pedido em 02 (dois) veículos descritos na peça inicial 

do feito, item 01. De fls.09, sendo que 01 (um) dos veículos já foi pago! 

Transferido ao requerido! Alienado a um banco! Que automaticamente 

pagou o requerente do feito”. De acordo com o art. 330 parágrafo primeiro, 

do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si”. A petição inicial contém as características 

necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza 

e logicidade, em consonância com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, 

não se afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, 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 as 

preliminares. Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por WALCAR 

TRANSPORTES ROD LTDA em desfavor de SÃO VICENTE VEÍCULOS 

LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e MERCEDES BENZ DO BRASIL 

LTDA, devidamente qualificados nos autos. Já tendo sido reconhecida a 

relação de consumo em sede de Antecipação de Tutela, desnecessária 

nova argumentação. Em análise detida dos autos, não resta dúvida que a 

parte Requerente foi prejudicada pelo defeito decorrente da falha na 

prestação de serviços das rés. Apenas a fim e elucidação dos fatos, o 

conserto foi realizado por meio da seguradora Mapfre (Segunda 

requerida), na oficina São Vicente Veículos (Primeira Requerida), que é 

autorizada/representante da Mercedes Benz (Terceira Requerida). Busca 

a parte autora indenização por danos materiais e morais, além de 

obrigação de fazer, alegando ter contratado seu seguro para realizar 

serviço de restauração em seu veículo, no entanto, houve 

descumprimento do prazo ajustado, além dos problemas apresentados 

decorrentes da má execução do serviço no veículo, afora os danos 

extrapatrimoniais. É cediço que os prestadores de serviços submetem-se 

à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos 

advindos aos consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, 

conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, que dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro”. Destarte, o prestador do serviço responde pelo dano 

causado ao consumidor, quando da execução dos serviços, 

independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as 

excludentes previstas no parágrafo 3º do dispositivo legal mencionado. 

Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Sentença de procedência. Na hipótese dos 

autos estamos diante de defeito na prestação de serviço, conforme 

disposto no artigo 14 do CDC. Responsabilidade objetiva da ré, que não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de excludente prevista 

no § 3º do artigo 14 do CDC. Dano moral configurado e fixado em valor 

adequado. Inaplicabilidade do Enunciado nº 75 da súmula do TJERJ. 

Pequena correção na sentença para que a correção monetária incida a 

partir da data do julgado. (Apelação nº 0026620-64.2013.8.19.0042 – DES. 

SEBASTIAO RUGIER BOLELLI – julgamento: 30/04/2014 -VIGESIMA 

TERCEIRA CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR)) Destaquei. Nesse compasso, 

a parte autora informa que o caminhão foi entregue porém os serviços 

prestados possuem vício de qualidade e diminuem o valor da coisa. Assim, 

cabia as requeridas comprovarem que os serviços foram prestados à 

contento e não possuem qualquer mácula, o que não houve nos autos. 

Pelo contrário, as fotos colacionadas aos autos demonstram visivelmente 

os vícios de qualidade, as imperfeições. Ainda que tenha a requerida 

postulado pela produção de prova técnica, entende-se desnecessária, 

tendo em vista que era perfeitamente possível, à vista da causa de pedir, 

trazer subsídios ao Juízo para afastar a tese de que o prejuízo decorreu 

de vício do serviço, ou ao menos criar alguma dúvida razoável. No mais, o 

pleito autoral se restringe ao reparo dos vícios e reexecução do serviço 

que a olho nu, mostra-se visível os defeitos, consoante as fotos 

colacionadas ao caderno processual. Assim, é desnecessária a prova 

pericial, uma vez que não se busca quantificar o dano. Nesse sentido: 

“REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZOS 

ADVINDOS DE CONSERTO MAL EXECUTADO EM VEÍCULO. ONUS DA 

IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. ART. 302 DO CPC. 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO E NÃO PELO VÍCIO. 

PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 

COMPLEXIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005219373 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 26/02/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2015). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PESSOA 

JURÍDICA. 1. Demonstrado que a demora no conserto do veículo deu-se 

por culpa exclusiva das requeridas, que não disponibilizaram peça 

sobressalente em tempo razoável, impõe-se a sua condenação à 

reparação dos danos materiais suportados pela autora, ponto em que 

merece reforma a sentença. 2. Restrita a indenização, porém, ao 

pagamento proporcional do aluguel de veículo similar no período em que a 

Chery Tiggo restou recolhida injustificadamente à oficina mecânica, pois 

se trata de despesa extraordinária, que a autora não teria de fazer acaso 

dispusesse do veículo originalmente locado . Tais parcelas haverão de ser 

atualizadas pelo IGP-M, a partir do respectivo desembolso, e acrescidas 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. [....] APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057462509, Décima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 218 de 648



Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 10/04/2014). Destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTODE VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO NO MERCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORD DO 

BRASIL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VERIFICADA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FABRICANTE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO, CONSIDERANDO QUE A AUTORA RESTOU 

PRIVADA DO USO DE SEU AUTOMÓVEL POR CERCA DE 6 MESES. 

ALTERADO, APENAS, O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE 

DEVEM SER CONTADOS DA DATA DA CITAÇÃO. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069594059, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 25/08/2016). Destaquei. Não é crível que uma concessionária 

autorizada da fabricante realize um serviço fora dos padrões da marca. O 

consumidor ao buscar uma empresa autorizada da marca o faz no anseio 

de rever o veículo como se novo fosse, já que paira na esfera de 

supervisão da fabricante. Dessa forma, evidenciado os vícios no serviço 

realizado pelas requerida, a procedência do pedido de reexecução dos 

serviços ou alternativamente a substituição da cabine caso não atendida a 

reexecução, é medida acertada a se tomar. Quanto à demora para o 

conserto, a parte autora informa que o prazo inicial dado para realização 

dos serviços era de 37 (trinta e sete) dias úteis, no entanto, se verifica 

dos documentos que o termo de entrega data de 26.10.2016 ID. 6759711 e 

4187392, ou seja, houve um atraso de 133 (cento e trinta e três) dias. 

Conforme já explanado, a responsabilidade das requeridas pela demora 

injustificada no reparo do veículo é solidária, por força da tutela do 

consumidor na espécie, e tendo sido ocasionado o dano por mais de um 

fornecedor, todos respondem solidariamente consoante o disposto no 

artigo 7º, § único do CDC. A São Vicente Ltda alega que a demora se deu 

em razão da indisponibilidade de peças por parte do fabricante, além de 

terem sido descobertos novos vícios, demandando ainda mais tempo para 

conserto. Sabe-se que as montadoras possuem o dever de reposição das 

peças originais do automóvel, nos termos dos artigos 21 e 32, do Código 

de Defesa do Consumidor. E que esta obrigação deve ser cumprida dentro 

de um prazo razoável. O prazo dado pela seguradora à autora, foi 

somente de 37 (trinta e sete) dias úteis, desconhecendo a autora qualquer 

dilação desse prazo, e tampouco informada sobre tal. O prazo dado pela 

seguradora deveria ser cumprido, e caso não fosse, deveria ao menos 

ser cientificada a parte autora, a rigor do que ensina um dos basilares 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o dever de informação 

estampado no inciso III do artigo 6º. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO. VENDAVAL E GRANIZO. 

EXCLUSÃO DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. (ART. 

6º, III, DO CDC). AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

DANO MATERIAL DEMONSTRADO. O art. 6º, inciso III, do Código de 

Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos 

que apresentem. No caso em exame, há evidente desobediência ao 

dispositivo legal precitado, na medida em que as informações sobre o 

serviço que estava sendo contratado, não foram prestadas de forma 

adequada. Desta forma, a negativa da seguradora é abusiva e está em 

desacordo com o previsto nas normas do Código de Defesa do 

Consumidor. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007482946 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 05/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018). Destaquei. Não ficou 

demonstrado nos autos qualquer justificativa plausível para tamanha 

demora na entrega do veículo, tampouco a informação ao consumidor 

acerca da ocorrência de novos serviços ou da dilação do prazo. Ademais, 

considerando, que as partes não cumpriram com o prazo razoável de 

fornecimento das peças e entrega do veículo ao consumidor, o privando 

injustamente da utilização do veículo, no período informado no feito, gerou 

o direito à indenização a título de danos materiais. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

(negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). Segundo o artigo 14 

do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos 

causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de 

serviços: “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.” Portanto, depreende-se que a requerida não 

alcançou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação do 

serviço, devendo ser o (a) autor (a) ressarcido (a) pelos danos sofridos 

na seara material. Em relação aos danos materiais, de acordo com o artigo 

402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o 

patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo 

imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo. Em igual sentido, o 

artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do 

dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a 

indenização. Ao comentar o art. 402 do Código Civil, Sergio Cavalieri Filho, 

menciona: O nosso Código Civil, no já citado art. 402, consagrou o 

princípio da razoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser 

aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável é tudo aquilo que 

seja, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional; é aquilo que 

o bom-senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de 

probabilidade, de acordo com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser 

algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma 

situação fática concreta (Programa de Responsabilidade Civil, 10ª edição, 

2012, p. 79). A veracidade da alegação da parte autora, de que utilizava o 

veículo para a prestação do serviço de carga/frete, tem respaldo nas 

planilhas, notas fiscais e seu próprio nome que demonstram sua área de 

serviço (Prestação de Serviço de Transporte). Desse modo, o uso de 

veículo em questão, por certo, está relacionado com o desenvolvimento de 

atividade lucrativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. ART. 402 DO 

CC. Dano emergente. As peças impugnadas pelo réu guardam relação 

com os danos verificados no caminhão, resultantes do acidente de 

trânsito, razão pela qual devem ser incluídas da condenação. Lucros 

cessantes. Alegação da empresa autora, de que utilizava o caminhão 

envolvido no acidente de trânsito para a prestação do serviço de 

transporte, que tem respaldo na própria categoria de veículo. Um caminhão 

é tipicamente meio de transporte de mercadorias ou coisas. Evidenciado 

que a demandante suportou prejuízo no período em que o caminhão 

esteve na oficina mecânica para conserto, há o dever de a ré indenizar os 

lucros cessantes, ainda que o veículo tenha sido locado. APELO DO RÉU 

DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE”. (Apelação 

Cível Nº 70054530837, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 18/07/2013) 

destaquei. No mais, é desnecessária maior dialética jurídica para 

reconhecer que um caminhão parado gera danos a uma empresa que atua 

no ramo de transportes, resultando esboroada a tese atinente à ausência 

de provas dos prejuízos, que são inteiramente presumíveis, como, aliás 

tem decidido a Jurisprudência: "A paralisação de veículo de transporte de 

cargas, em decorrência de conserto, gera presunção de perda 

econômica, obrigando o causador dos danos à indenização por lucros 

cessantes" (Ap. Cív. n. 2008.072639-7, rel. Des. Monteiro Rocha). E mais: 

"Por ser presumível que a empresa segurada tenha deixado de auferir 

lucro durante o tempo em que ficou impedida da utilização de seu veículo 

destinado para o transporte de cargas, em virtude do acidente ocorrido, o 

pagamento da indenização a título de lucros cessantes é medida que se 

impõe, apurando-se o quantum em liquidação de sentença." (Apelação 

Cível n. 2008.081988-1, de Itajaí, Relator: Des. Joel Dias Figueira Júnior). 

Logo, a presunção de que deixou de lucrar determinada quantia neste 

interregno de tempo não é meramente hipotética, tendo suporte na 

apontada realidade fática e na experiência comum, a qual não pode ser 

ignorada. De fato, a empresa requerente ficou impedida de exercer sua 

atividade lucrativa oriunda do bem sinistrado, dando ensejo a 

responsabilização das demandadas pela indenização dos lucros 

cessantes, prevista no art. 402 do Código Civil. Em relação ao quantum 

apurado, se verifica dos documentos trazidos pela autora, que durante 

quatro meses o caminhão movimentou o equivalente a R$ 181.831,23 

(cento e oitenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e três 

centavos), tendo então como média o valor de R$ 45.457,80 (quarenta e 

cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). 

Deduzidos as despesas da própria atividade, entende a Jurisprudência e 
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este Juízo que o valor de 60% (sessenta por cento) da renda bruta 

auferida é valor justo a se tomar como base. Assim, sendo a renda bruta 

média de R$ 45.457,80/mês, é devido o valor de R$ 27.274,68/mês ou R$ 

909,15/dia como valor a ser indenizado a título de lucros cessantes, que 

deve ser calculado entre o período previsto para entrega e a efetiva 

entrega (133 dias) Ids. 6759711 e 4187392. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO 

CAMINHÃO DE TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS DOS LUCROS 

CESSANTES. 1. Lucros cessantes. Responsabilidade da transportadora ré 

pela demora no conserto do veículo, porque admitiu a culpa do preposto 

no evento, devendo indenizar as perdas daí decorrentes, conforme os 

arts. 402 e 927 do atual Código Civil. Comprovado, no caso, que o veículo 

da autora restou indisponível durante o período de conserto e que era 

utilizado para serviços de transporte. O arbitramento deve considerar não 

apenas os ganhos brutos, mas também deduzir as despesas próprias da 

atividade, estimadas em 60% da renda bruta auferida, tendo por base o 

Decreto regulamentador do Imposto de Renda na prestação de serviços 

de transporte com veículo próprio. Precedentes. 2. Danos materiais. 

Restringida a condenação ao ressarcimento do valor relativo a um pneu, 

cuja prova testemunhal carreada aos autos demonstrou efetivamente ter 

sido danificado. 3.Juros moratórios a serem computados da citação, 

porque imputáveis à empresa ré, que responde de forma objetiva. 

Recursos da seguradora e da autora improvidos. Parcial provimento ao 

apelo da ré. (Apelação Cível Nº 70033949884, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado 

em 12/05/2011) Destaquei. Quanto aos pedidos de ressarcimento dos 

valores despendidos para acompanhamento do conserto, importante 

ressaltar que tal indenização não tem relação nenhuma com a requerida, a 

liberalidade do autor em optar por acompanhar o conserto “de perto” não 

justifica o ressarcimento por parte da requerida. Não há qualquer 

demonstração de que houve a necessidade de acompanhar o veículo ou 

que houve algum prejuízo, de modo que não há que se falar em 

ressarcimento de tais valores. Quanto aos danos morais, válido pontuar 

que, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, é preciso 

demonstrar a mácula a honra objetiva, representada pela imagem da 

empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome 

comercial no mercado em que atua. Não há nos autos provas de que a 

situação discutida tenha atingido as mencionadas esferas. A propósito, o 

STJ já se pronunciou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que 

haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio 

social. 2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a 

princípio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos 

morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da 

reputação da empresa. 3. No caso, a partir das premissas firmadas na 

origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido 

qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito 

e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais 

com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no 

fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, 

que não veio a se confirmar em juízo. 4. Com base nesse arcabouço 

probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, 

sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com 

ilegítima inversão do ônus probatório. 5. Recurso especial provido”. (REsp 

1298689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/04/2013, DJe 15/04/2013). Destaquei. “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. (...) 2. Toda a edificação da teoria 

acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está 

calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente 

lesivas à reputação da pessoa jurídica. (...)” (AgRg no AREsp 389.410/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei. Registra-se que o mero 

descumprimento contratual não é causa ensejadora de dano moral 

indenizável, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua 

gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade 

da vítima. Não é este o caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL 

CIVIL. RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA PESSOAJURÍDICA. SENTENÇA 

ISENTA DE REPARO. CONTRATO FIRMADO APENAS PELA PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DOS SÓCIOS COM A 

LIDE. DANOS MORAIS PELO DESCUMPRIMENTO DECONTRATO DE 

EMPREITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. INDEFERIMENTO. 

Resolvendo-se os contratos não cumpridos em perdas e danos, em cujo 

conceito legal se inserem apenas os efetivos prejuízos materiais e os 

lucros cessantes, os danos morais, de índole eminentemente 

extrapatrimonial, não se constitui, em regra, parcela indenizável pela 

inexecução contratual. O descumprimento do contrato de empreitada, 

embora possa ter acarretado desconforto ao promitente comprador e 

alterações em seu cotidiano, por certo não trouxe maiores aborrecimentos 

do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais 

inerentes à vida em sociedade. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. 

(Apelação Cível Nº 70064272610, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 21/05/2015). 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA CONTESTAÇÃO - 

RECONHECIMENTO DA REVELIA - INSTITUTO QUE, TODAVIA, NÃO INDUZ 

AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - NECESSÁRIA 

OBSERVAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

ENTRE A REQUERIDA E A SEGUNDA REQUERENTE - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATOFIRMADO COM A PRIMEIRA 

REQUERENTE - - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DANO À HONRA 

OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO 1. Como é 

cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos 

narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas 

dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do 

pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013) 2. Verificando-se que 

o contrato de prestação de serviço de telefonia que foi firmado 

exclusivamente com a primeira requerente (pessoa jurídica), não se cogita 

de reconhecer relação de consumo com relação ao segundo requerente 

(pessoa física). 3. Consoante jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça, é possível reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer 

dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua 

honra objetiva (imagem e boa fama), o que não se configurou na hipótese 

dos autos”. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1339006-4 - Região Metropolitana de 

Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - 

- J. 06.10.2015). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. 

DIVERGÊNCIA NOS DADOS DO VEÍCULO. ERRO DA SEGURADORA. 

VALORES DESPENDIDOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO DA VÍTIMA DO 

SINISTRO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. (...). Demonstrado nos autos que a divergência entre os 

dados previstos na apólice e o veículo segurado decorreu de erro da 

seguradora, impõe-se à requerida o dever de indenizar os valores 

despendidos pelo demandante no bojo da demanda judicial ajuizada pela 

vítima do sinistro. Os honorários contratuais convencionados pela parte 

com seu procurador, contudo, não são passíveis de ressarcimento, pois 

se trata de contraprestação assumidas por conta e risco do contratante, 

decorrente de relação contratual da qual a parte ré não participou. 

Outrossim, o descumprimento contratual não gera dever de indenizar, 

salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, 

exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da vítima, 

situação não demonstrada no caso em exame. Ação procedente em parte. 

Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO”. (TJ-RS - AC: 70041100314 RS , 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 

26/02/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/03/2015). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o 

enfado decorrentes de da circunstância em questão, que não alcançou a 

imagem e boa fama do requerente perante terceiros, não servem para que 

sejam concedidas indenizações. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
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formulados na inicial para, solidariamente: RATIFICAR a tutela 

anteriormente deferida para condenar as requeridas à proceder a 

reexecução dos serviços realizados, devendo ser sanados todos os 

vícios, ou proceder à substituição da cabine. CONDENAR as requeridas ao 

pagamento de indenização a título de lucros cessantes, a quantia de R$ 

909,15/dia como valor a ser indenizado, que deve ser calculado entre o 

período previsto para entrega (15.06.2016) e a efetiva entrega 

(26.10.2016). Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12/12/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021557-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para pagar as custas da Carta Precatória distribuída no Juízo 

deprecante, no prazo de 05 dias, tendo em vista o ofício juntado ID nº 

17059664 e 17059667. Cuiabá - MT, 13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038781-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE DE SOUZA PEIXOTO OAB - 034.757.051-84 (REPRESENTANTE)

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO OAB - SP115461 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038781-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDA DE SOUZA PARÁ REPRESENTANTE: DARLENE DE SOUZA 

PEIXOTO RÉU: SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA - EPP Vistos etc. INTIMEM-SE as partes para terem ciência da 

chegada dos presentes autos a este Juízo, bem como para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requererem o que entender de direito. Aguarde-se o prazo 

para contestação da requerida, diante da ausência de conciliação, após 

intime-se a autora. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para análise e decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043258-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA TERRA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA LUCIA RODRIGUES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043258-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZELINDA TERRA LOPES EXECUTADO: EVA LUCIA RODRIGUES DE LIMA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela autora diante do descumprimento do acordo homologado perante a 

central de conciliação. Destarte, transitado em julgado a decisão, 

determino a intimação PESSOAL da parte devedora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CUIABÁ-MT, 13/12/2018 Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035402-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035402-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como carteira de trabalho, extrato bancário ou 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é 

suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 
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que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034172-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO AMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034172-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA RIBEIRO AMARO RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que se trata de aquisição de casa 

própria, e em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado 

que a autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBP8698 MT VW/FOX 1.0 GII 2013 2013 JESSICA 

RIBEIRO AMARO Sim ui-button ui-button Assim, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 222 de 648



Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95, tanto que a prova 

emprestada requerida pela autora, extrai-se de processos que tramitam 

todos perante os juizados especiais. Quem opta por litigar na Justiça 

comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados 

especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou 

a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter 

sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em 

litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. Para relator do recurso 

na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas 

condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a 

situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado 

pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. 

‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o 

processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na 

medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. Vale ainda ressaltar que, o 

acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. 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, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043292-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R A DURIGAN - SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ENILSON DIVINO DE MOURA (EXECUTADO)

UNILIMPE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, visando possibilitar o cumprimento da liminar, bem 

como para a citação das executadas. Cuiabá, 13/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035231-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMA RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035231-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADMA RODRIGUES PINHEIRO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações OBN6398 MT HONDA/CG 125 FAN ES 2012 

2013 ADMA RODRIGUES PINHEIRO Sim ui-button ui-button ui-button 

ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 223 de 648



BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035395-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035395-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como, extrato bancário ou declaração de imposto de 

renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar 

que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração 

do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, 

PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO 

LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 
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DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035816-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO GUARIENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035816-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR EDUARDO GUARIENTI RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 
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ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Ademais, o 

requerente colacionou aos autos holerite a fim de comprovar sua renda, 

renda essa que é consideravelmente superior ao da média nacional. 

Assim, os rendimentos são suficientes para arcar com as custas 

processuais, estas que serão mínimas em virtude do valor atribuído a 

causa. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

–ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno 

valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar 

na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. 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, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035932-96.2018.8.11.0041
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EDINALDO ALVES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035932-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINALDO ALVES LEAL RÉU: ELISABETH APARECIDA FERREIRA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações JZE3845 MT HONDA/CG 125 TITAN KS 2001 

2001 EDINALDO ALVES LEAL Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 
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de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035933-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O 

(ADVOGADO(A))

GILSON PINTO SAMPAIO OAB - 914.483.791-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BENEDITO CORREA DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035933-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMPAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME REPRESENTANTE: 

GILSON PINTO SAMPAIO RÉU: PAULO BENEDITO CORREA DA COSTA 

Vistos etc. Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil 

dispõe sobre a assistência àqueles com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é 

sabido que a pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça 

gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência financeira, não 

bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, devendo a 

parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não 

houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa, 

como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Ademais em consulta ao sistema RENAJUD 

(abaixo), restou verificado que o representante da empresa requerente 

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 QBF6297 MT HONDA/CG 125 FAN KS 2014 2014 
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GILSON PINTO SAMPAIO Não ui-button ui-button QBB1036 MT 

RENAULT/DUSTER 16 D 4X2 2014 2015 GILSON PINTO SAMPAIO Sim 

ui-button ui-button NPP2099 MT VW/GOL 1.0 GIV 2009 2010 GILSON 

PINTO SAMPAIO Sim ui-button ui-button pp1pp Em caso análogo decidido 

por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por 

pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e 

também indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade 

de justiça pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre 

de forma cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO 

COMPROVADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de 

assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, 

destina-se essencialmente a pessoas físicas. 2. A ampliação do benefício 

às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem fins 

lucrativos e se dedicam a atividades beneficentes, filantrópicas, pias, ou 

morais, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais. 

Em todas as hipóteses é indispensável à comprovação da situação de 

necessidade. 3. Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ – 

Recurso Especial n°. 690.482/RS - Relator Min. Teori Albino Zavascki - 

Julgamento: 15.02.2005) Destaquei. “PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 (ART. 2º, 

PARÁGRAFO UNICO) - As pessoas jurídicas necessitadas também podem 

ser beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada à 

impossibilidade de suportar os encargos do processo”. (STJ – Agravo 

Regimental n°. 2006/0023425-2 - Relator Min. Humberto Gomes de Barros - 

Julgamento: 14.11.2007) Destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU A 

JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA AUTORA, POR ENTENDER QUE NÃO 

HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA 

JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA 

DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO DOCUMENTOS JUNTADOS 

QUE NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

INDEFERIMENTO MANTIDO. Agravo de Instrumento improvido.(TJ-SP - AI: 

20046718120138260000 SP 2004671-81.2013.8.26.0000, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 25/07/2013, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/07/2013) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, ou indicar em quantas 

vezes pretende o seu parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial 

nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036969-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036969-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA Vistos etc. Analisando 

inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica 

somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova 

sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples 

afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada comprovar a 

insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva demonstração da 

incapacidade financeira da empresa, como se exige para a pessoa jurídica 

à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. Em caso análogo 

decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita 

postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de 

instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade 

de justiça pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre 

de forma cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: GRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de 

demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a 

situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do 

pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. 

(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). 

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO - 

RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão 

do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e 

depende da demonstração de que a empresa não tem condições de 

custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi devidamente 

carreada aos autos, restando claro que a parte autora não faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro 

a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, 

sem o comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a 

parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1037060-54.2018.8.11.0041

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:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037060-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SIDICLEI RODRIGUES DO AMARAL REQUERIDO: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 
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ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBZ2659 MT CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2015 2015 SIDICLEI RODRIGUES 

DO AMARAL Sim ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 

de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))
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UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037128-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIONE ALVARENGA RÉU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações NJC4083 MT FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX 

2009 2009 LIONE ALVARENGA Sim ui-button ui-button No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 
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suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038378-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA ALVES DA SILVA AIRES RÉU: ALIANCA ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS DE SAUDE S/A, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a representante do autor possui 

veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações PYP6219 MT HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF 2016 2017 

MARCIA ALVES DA SILVA AIRES Não ui-button ui-button No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que verifica-se que 

o requerente colacionou aos autos holerites, a fim de comprovar sua 

renda, renda essa que é consideravelmente superior ao da média 

nacional. Assim, os rendimentos são suficientes para arcar com as custas 

processuais. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 
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é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039151-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA OAB - MT17707/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039151-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA DANTAS RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

NPK1741 MT HONDA/CG 150 FAN ESI 2011 2011 ALESSANDRO 

FRANCISCO DA S. DANTAS Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 
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julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038123-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA PAULA DE MAGALHAES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038123-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES RODRIGUES EXECUTADO: CATARINA 

PAULA DE MAGALHAES DE ALMEIDA Vistos etc. Recebo o pedido 

principal formulado pela parte autora de execução para entrega de coisa 

(art. 806 e seguintes do CPC). Intime-se a autora a fim de que indique, no 

prazo de 15 (quinze) dias os documentos perquiridos nos autos, sob pena 

de extinção. Após, indicados os documentos pela exequente, determino a 

citação da requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

entrega de todos os documentos hábeis e necessários para que a 

exequente possa regularizar o imóvel permutado, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação de multa. Efetuada a entrega, observado o artigo 

807 do CPC, lavra-se o respectivo termo. Eventuais embargos deverão ser 

opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do artigo 231 do CPC (art. 915, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039876-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA NOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AARON TOSCHI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039876-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO MORADA NOVA RÉU: AARON TOSCHI Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040003-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINEI CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040003-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINEI CONCEICAO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 
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ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCY0525 MT JEEP/RENEGADE 1.8 AT 2018 2018 SINEI CONCEICAO DE 

OLIVEIRA Sim ui-button ui-button JZC2472 MT FIAT/PALIO EX 2000 2001 

SINEI CONCEICAO DE OLIVEIRA Não ui-button ui-button No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038954-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BARBOSA NESRALA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DANILO ALVES BESSA (RÉU)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022272-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020168-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SALGADO (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020153-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS LIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016170-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PEREIRA NETO (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023051-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DIONY COSTA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037769-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para comparecer na secretaria, para assinatura do Termo de 

Caução, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 13/12/2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020693-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,13/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 3868-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONYMO ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 22716, JULLYEMERSON R.R. DE MORAES AGUIAR - 

OAB:15.894/0, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760874 Nr: 13264-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS PARANATINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retirar e distribuir Carta Precatória:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833525 Nr: 38933-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Retirar e distribuir Carta Precatória:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1336310 Nr: 17003-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ART'S FUNILARIA E PINTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOS BRASIL LTDA, CINTHIA CONSTANCIO 

BLASIUS, JERUSA WEHMUTH ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retirar e distribuir Carta Precatória:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para retirar 

a carta precatória expedida e assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono 

também para que a parte autora, exequente comprove a distribuição da 

Carta Precatória no prazo de 15 dias úteis. Ressalto que é de 

resposnsabilidade da parte a devida instrução da CP, com as peças 

concernentes, inclusive cópia das procurações para possibilitar a 

intimação dos advogados, bem como eventuais despesas com custas de 

distribuição e diligências de oficiais de justiça perante o juízo deprecado, 

caso não haja deferimento de justiça gratuita. No caso de haver 

deferimento de justiça gratuita, instruir a CP com a decisão que deferiu a 

gratuidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703080 Nr: 37702-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSELMA LIMA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte exequente se 

manifestasse acerca da penhora Renajud infrutífera. Na oportunidade, 

intimo a parte autora para efetuar o pagamento da certidão de crédito e 

apresentá-lo no balcão da secretaria para que a mesma possa ser 

confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886267 Nr: 20708-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA REGINA DA SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para comparecer na 

secretaria e assinar o auto de adjudicação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829668 Nr: 35436-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL OROS, JULIO 

CESAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência do oficial de justiça:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152561 Nr: 6708-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

MATERIAS HOSPITALAR LTDA, GERMANI PEREIRA DE MEDEIROS, 

MANOEL VILELA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. NILTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:4811, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB: 9.391-B/MS, Nadson Jenezerlau Silva Santod - OAB:203049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809962 Nr: 16456-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, PATRICK ALVES COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, 

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte autora se 

manifestasse. Na oportunidade, intimo a parte autora para efetuar o 

pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria 

para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109

 Requisição de Certidão:

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria 

para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada 

positiva, impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718280 Nr: 14360-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE LIMA, CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse. Impulsiono os autos intimando a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750079 Nr: 1775-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SPÓSITO 

CENEVIVA - OAB:210914/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372247 Nr: 8697-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO E BONICONTRO LTDA., AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17.046

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379296 Nr: 15110-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES F. CARNEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos etc.

Às fls.190/191, o executado compareceu aos autos ofertando proposta 

de acordo para o paragamento do crédito exequendo.

Instada a se manifestar, a exequente compareceu aos autos por meio do 

petitório de fls. 193/194, demonstrando concordância com a proposta 

formulado pelo executado.

O acordo (proposta e anuência) foi devidamente subscrito pelas partes e 

seus respectivos patronos, os quais possuem poderes para transigirem e 

fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 485, III, b do Código de Processo Civil.

Determino a intimação do executado a fim de que implemente os 

pagamentos acordados.

P. R. I.

 Observadas as formalidades legais, remeta-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 807094 Nr: 13565-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO PERUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 Vistos etc.

Ciente do petitório do exequente de fls. 328/329-verso, aguarde-se o 

julgamento do REsp. nº 75037/2015, conforme determinado às fls. 318 e 

289-verso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79315 Nr: 10682-30.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NAZARELO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Braga - OAB:14721, 

LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:4.801-B/MT, VLADIMIR DE LIMA 

BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida nos autos, 

renovando-se periodicamente o pedido de informações e cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920020 Nr: 43458-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Manifestação da parte executada às fls. 227, onde informa que efetuou 

novamente o pagamento da condenação, haja vista o pagamento anterior 

ter ocorrido erroneamente.

Às fls. 231, comparece o exequente, informando concordância com os 

valores depositados a título de honorários advocatícios.

Desta forma, determino a expedição de alvará para o Sr. Victor Hugo da 

Silva Pereira, no valor de R$4.398,28 (quatro mil trezentos e noventa e oito 

reais e vinte e oito centavos), bem como a vinculação do valor 

remanescente em favor do processo nº 0000554-34.2015.5.23.0004, em 

tramite pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho da Capital.

No mais, cumpra-se conforme decisório de fls. 200.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223269 Nr: 31010-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON ORENBUCH, SHEILA 

MARTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada efetuasse o 

pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 26682-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANY MORAES ROSA, NILZA RODRIGUES 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9946, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cientifique-se a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 26682-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANY MORAES ROSA, NILZA RODRIGUES 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9946, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Considerando que as penhoras Bacenjud e Renajud foram infrutíferas, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, bem como efetuar o pagamento da certidão de crédito e 

apresentá-lo no balcão da secretaria para que a mesma possa ser 

confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758953 Nr: 11223-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKOJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, HEITOR FARO DE CASTRO - 
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OAB:191667-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222233 Nr: 30242-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA, ELISABETE 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte exequente se 

manifestasse. Na oportunidade, intimo a parte autora para efetuar o 

pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria 

para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759179 Nr: 11465-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DISNEI ROCKEBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THIAGO ROCKENBACH, RITA 

TEREZINHA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SBRISSIA - 

OAB:56849, IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - OAB:38607-PR, RAFAEL 

SBRISSIA - OAB:38236/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 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.: 139605 Nr: 24213-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABIB ASSEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MILTON JOSÉ TESSAROLO 

(CATAVENTO-IND.E COM.LTDA), MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, JANE 

STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432, SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797572 Nr: 3952-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO BERARDES LIMA, VALERIA 

ASSUNÇÃO CARVALHO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - 

OAB:182070-B

 Certifico que, muito embora o executado LUIZ ROBERTO BERNARDES 

LIMA tenha se manifestado espontaneamente, a executada VALERIA 

ASSUNCAO CARVALHO BERNARDES não foi citada, tendo em vista a 

correspondência devolvida em fls. 92. Posto isso, intimo a parte autora 

para se manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042006 Nr: 42537-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMANDIR SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 

15h00min, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, onde se 

encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto Lopes 

Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo estagiária de gabinete, ao final 

nominada, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão da Audiência de Instrução e Julgamento, 

nos autos da nº 42537-80.2015.811.0041 (1042006), que ORMANDIR 

SILVA BORGES move em desfavor de FABIANA MENEGAZZO DE 

BARROS ME. Feito o pregão, certificada a presença das partes 

acompanhadas de suas advogadas.

Aberta a audiência, proposta a conciliação esta restou inexitosa, ante a 

ausência de proposta de acordo.

As partes pugnaram pela desistência da produção de prova testemunhal.

Dada a palavra a advogada da parte demandante, esta pugnou pelo prazo 

para juntada de substabelecimento.

DECIDIU O MM JUIZ:

“Vistos etc.

De início, defiro o pedido da demandante, para que junte no prazo de 10 

(dez) dias substabelecimento.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes 

e declaro encerrada a instrução, converto os debates orais em memoriais, 

fixando o prazo de 10 (dez) dias, de forma sucessiva para cada uma das 

partes, primeiramente para a parte autora.

Saem às partes intimadas.

Após, volvam os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”.

NADA MAIS, disse nem lhe foi perguntado, pelo que, mandou o Meritíssimo 

Juiz que encerrasse o presente. Eu, Maíra de Sá Campos Maia, estagiária 

de Gabinete, o digitei.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

SRA. ORMANDIR SILVA BORGES

Demandante

DRA. ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA

Advogada do Demandante

FABIANA MENEGAZZO DE BARROS

Demandada

DRA. RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA

Advogada do Demandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 26682-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANY MORAES ROSA, NILZA RODRIGUES 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9946, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Vistos etc. Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de nova penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada 

NILZA RODRIGUES PRADO, pessoa física, CPF nº 137.943.611-72 sobre o 

valor total de R$ 12.362,50 (doze mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do 

Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Bacenjud. Efetivada a penhora, determino a intimação das partes para 

manifestarem no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, 

oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se o autor para comprovar a Distribuição da Carta 

Precatória de fls. 101. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 26682-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANY MORAES ROSA, NILZA RODRIGUES 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9946, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 26682-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANY MORAES ROSA, NILZA RODRIGUES 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9946, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes 

em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando que a 

negativação dos dados do executado está se tornando uma ferramenta 

eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o credor que 

tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora nele não logre 

eficácia num lapso temporal razoável, DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a à parte credora para que se proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de 

crédito.Cientifique-se a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043292-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R A DURIGAN - SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ENILSON DIVINO DE MOURA (EXECUTADO)

UNILIMPE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043292-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: R 

A DURIGAN - SERVICOS - ME EXECUTADO: MB TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS LTDA, UNILIMPE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA 

LTDA - ME, ENILSON DIVINO DE MOURA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução por Quantia Certa, interposta por R. A. DURIGAN SERVIÇOS – 

Representado por Ricardo Ailton Durigan, em desfavor de MB 

TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, UNILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA LTDA e ENILSON DIVINO DE MOURA, devidamente 

qualificados nos autos. Narra à parte autora que firmou contrato de 

confissão e parcelamento de dívida com os executados na data de 16 de 

Outubro de 2018, para pagamento no montante de R$ 75.714,78 (setenta e 

cinco mil setecentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). Aduz 

que para o pagamento do débito foi pactuado a entrada no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), somados a 10 (dez) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$ 6.344,20 (seis mil trezentos e quarenta e 

quatro reais e vinte centavos), com vencimento iniciando em 15/11/2018 e 

as demais todo dia 15 de cada mês. Sustenta que, ainda foi concedido em 

garantia 02 (dois) veículos de propriedade da 1ª Executada, sendo um Fiat 

Fiorino, placas AUR 7035 e uma Fiat Ducato Maxi Cargo, placas KAN 6534. 

Assevera que sequer a entrada foi paga, inexistindo desta forma qualquer 

pagamento do acordado, ademais, informa que em verificação aos bens 

dados em garantia, tomou conhecimento que os veículos se encontram 

com impedimentos devido a Renajud, por diversos processos trabalhistas 

da executada. Por tais motivos, pugna em sede de tutela cautelar pela 

determinação de arresto no valor do débito devido dos valores que a 

executada tem a receber da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É o 

Relatório. Decido. Como já consignado, cuida-se de Ação de Execução por 

Quantia Certa, interposta por R. A. DURIGAN SERVIÇOS – Representado 

por Ricardo Ailton Durigan, em desfavor de MB TERCEIRIZAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, UNILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

e ENILSON DIVINO DE MOURA, devidamente qualificados nos autos. Sobre 

o instituto da tutela de urgência, dispõe os artigos 300 e 301 do CPC, 

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. § 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. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No 

presente caso temos a tutela de urgência de natureza cautelar, acerca do 

tema leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “A instrumentalidade da 
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tutela cautelar faz com que tal espécie de tutela sirva como instrumento 

apto a garantir que o resultado final do processo seja eficaz, significando 

que tal resultado tenha condições materiais para gerar os efeitos práticos 

normalmente esperados. O próprio nome do instituto – cautelar – expressa 

de maneira clara a ideia de que essa espécie de tutela presta-se a 

garantir, acautelar, assegurar alguma coisa, que é, como foi visto, 

justamente o resultado final do processo principal. A característica 

analisada da tutela cautelar refere-se, essencialmente, à função de 

proteger o resultado final do processo principal, seja esse de 

conhecimento, seja de execução. Nesse ponto de vista, qualquer 

processo que não gere o conhecimento ou satisfação do direito material, 

mas somente prepare o caminho para tais realizações, poderá ser 

considerado como processo cautelar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. 

Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª 

Edição – 2016. p.470). Nesse contexto, para deferimento da tutela cautelar 

é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de 

fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo. In casu, o 

autor narra que é credor da quantia de R$ 84.119,12 (oitenta e quatro mil 

cento e dezenove reais e doze centavos) junto aos executados, posto 

isto pugna em sede de tutela cautelar pelo arresto da referida quantia do 

crédito que a parte executada tem a receber da Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso. Da análise dos autos se verifica na presente sede de 

cognição a existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que foi 

colacionado aos autos por meio do ID. 17004858 Contrato de Confissão e 

Parcelamento de Dívida firmado entre as partes. Nesta diapasão, consta 

no referido instrumento em sua Cláusula 9ª que o mesmo tem força de 

título executivo, podendo ser executado com o atraso de quaisquer das 

parcelas. Denota-se ainda que o exequente trouxe aos autos Terceiro 

Termo Aditivo ao Contrato nº 116/2016/SXXX/ALMT (ID. 17004876) e 

Extrato de Empenho do FIPLAN (ID. 17004874) por meio dos quais 

demonstram a existência de vínculo entre os 1º e 3º executados, bem 

como os mesmos tem valores a serem recebidos em decorrência desta 

relação. Por sua vez, o perigo de dano perfaz caraterizado em virtude de 

que foi juntado ainda a petição inicial Extrato do Detran do veículo dado em 

garantia (ID. 17004885), onde é possível se aferir do mesmo que existem 

restrições/penhoras via Renajud decorrentes de diversas ações em 

desfavor da executada, sendo demonstrada, em tese, a possível 

insolvência por parte da demandante. Importante salientar que não haverá 

risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que se trata tão 

somente de medida acautelatória e que os valores ficarão depositados em 

juízo. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 294 

e 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR o 

ARRESTO/BLOQUEIO do valor de R$ 84.119,12 (oitenta e quatro mil cento 

e dezenove reais e doze centavos) referente ao crédito da executada 

junto a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. EXPEÇA-SE 

Mandado de Arresto para a intimação da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, para que deposite nos autos o valor supramencionado, 

valor este que em momento oportuno será deliberado por este juízo. No 

mais, cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 13/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043608-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAQUIM BOSGES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043608-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAQUIM BOSGES DE PAULA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à Vara Especializada 

em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas Especializadas em Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a remessa deste 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017008-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021711-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028126-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022392-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022171-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA (RÉU)

 

Visto. Goiabeiras Empresa de shopping Center Ltda. ajuizou a presente 

Ação de Despejo com Pedido de Liminar em desfavor de Vinicius Luiz 

Ferreira Tanaka, ao argumento de que firmou Contrato de Locação de 

Imóvel Comercial com o réu, o qual está inadimplente com o pagamento do 

aluguel desde novembro/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para que 

seja determinada a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido 

liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de 

concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a 

hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a falta do inadimplemento 

contratual do réu, já a parte autora juntou apenas o Contrato de Locação 

(Id. 14297596), sem qualquer prova de que a ré realmente está devendo o 

aluguel (Id. 14297643), onde poderia se valer, por exemplo, da notificação. 

Diante do exposto, ausente a prova dos requisitos autorizadores da 

medida, INDEFIRO o pedido liminar. Designo o dia 19/03/2019, às 10h00min 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043276-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

J. R. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento dos 

mandados, no prazo de 5 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência), bem como, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043276-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

J. R. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Rozane de Fátima Montana Silva ingressa com Ação de Cobrança 

c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito com pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de ACL Comércio de Móveis e 

Decorações Ltda., Rosenilda Matias da Rocha Branco, João Ricardo 

Branco e Evviva Bertolini Móveis Planejados Ltda., alegando que em 

junho/2018 firmou contrato com os réus para aquisição de móveis que 

estavam no showroom da loja, no valor total de R$ 90.000,00, sendo R$ 

60.000,00 em 10 cheques de R$ 6.000,00, R$ 24.000,00 em 10 cheques 

de R$ 2.400,00 e R$ 6.000,00 em 10 vezes no cartão de crédito. Narra 

que os réus não conseguiram cumprir o contrato, razão pela qual as 

partes, em setembro/2018, formalizaram um distrato, onde os requeridos 

se comprometeram em devolver para a autora a quantia recebida de R$ 

21.600,00, e os cheques de números 60, 61 e 62, entretanto, assevera 

que novamente o pacto não foi honrado. Aduz que os requeridos 

possuem diversos débitos na praça e na audiência realizada na esfera 

criminal, não manifestaram qualquer interesse em cumprir o pacto, pelo 

que requer a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para 

que sejam arrestados e removidos os bens dos requeridos, especialmente 

os que foram objetos do contrato originário, sendo: uma na cozinha 

mostruário da loja (Caixas Macadâmia frentes em vidro e macadâmia), 

linha cozinha, no valor de R$25.600,00; closet aberto mostruário, linha 

closet, no valor de R$ 9.900,00; armário com portas de correr em pecam e 

vidro, linha dorm., no valor de R$16.340,00; home em macadâmia com 

painel laca bege, linha sala no valor de R$8.160,00; bem como, um 

dormitório composto de armário em L, bancada para escritório, 

cabeceira/criado da linha dormitório com banheiro composto de armários 

superiores e inferiores, não incluso o selistone, da linha banheiro, no valor 

de R$30.000,00. Que sendo impossível a constrição desses, que se 

obedeça a ordem legal para o arresto de tantos bens quanto bastem para 

garantir o valor do crédito da Requerente, até o valor da presente ação 

e/ou do contrato originário. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 
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A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que a relação jurídica existente entre as partes restou 

demonstrada pelo contrato de Id. 17002340, e no termo de rescisão os réu 

se comprometeram em devolver para a autora o valor de R$ 21.600,00 até 

17/10/2018 (cláusula terceira), e os cheques de números 60, 61 e 62, 

também até 17/10/2018 - cláusula quinta (Id. 17002454), todavia, 

descumpriram o acordo, tanto que a autora ajuizou a demanda, e não 

demonstraram recusa em solucionar o problema, conforme consta no 

termo da audiência realizada na esfera criminal (Id. 17002717), 

demonstrando a existência do primeiro requisito exigido pelo art. 300 do 

NCPC, a saber a probabilidade do direito. O segundo requisito, qual seja o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode ser aferido 

pelos diversos documentos colacionados pela autora, onde demonstram 

as várias restrições creditícias em nome dos réus, e ações judiciais 

movidas contra eles, caracterizando a necessidade da imediata prestação 

jurisdicional. Por outro lado, o valor do arresto deverá ser até o montante 

de R$ 47.160,18, que corresponde R$ 27.960,18, R$ 1.200,00 e R$ 

18.000,00, devidamente reconhecidos no distrato pelos réus, até porque o 

dano moral e perdas e danos ainda é uma expectativa de direito. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, na forma dos artigos 300 e 301, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, o arresto e remoção dos bens dos 

requeridos, especialmente os que foram objetos do contrato originário, 

mas sendo impossível a constrição desses, que se obedeça a ordem legal 

para o arresto de tantos bens quanto bastem, tudo até o valor de R$ 

47.160,18. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. No mais, designo o dia 19/03/2019, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005985-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CARLOS MINERACAO LTDA. (EXECUTADO)

MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de ID 16890691.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011406-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030901-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROSA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028361-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030778-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023129-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017012-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034673-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS HUMBERTO MAIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCCO INCORPORACAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

IVONE PEREIRA TURBINO SILVA DOS SANTOS (CONFINANTES)

MARIA JOSE DANTAS BERNARDINO SIMONETTI (CONFINANTES)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 16115622, assim, proceda-se a inclusão 

no polo ativo de Carlos Humberto Maia Rodrigues, e alteração do endereço 

do requerido, conforme ali qualificados. Defiro a prioridade na tramitação, 

vez que a autora é idosa. Designo o dia 18/02/2019, às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Dê-se vista ao Ministério Público. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030206-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114688 Nr: 16550-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MUNIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA PHIDIAS COOPERFITNESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - OAB:17.281/MT, 

MATHEUS RIZZO GALVAO NASCIMENTO - OAB:20456/E, THATIANE 

CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739152 Nr: 35784-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406644 Nr: 37638-49.2009.811.0041

 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: ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 13556-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSVALDO NUNES, WALMOR ROBERT 

PEDROSO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

OAB:22.717/MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça e as informações requeridas na fl. 754. Informo 

que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá 

ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias 

Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054333 Nr: 48501-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsionando o feito, intimo as partes, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para tomar ciência a respeito do 

conteúdo do ofício às fls. 108, que versa quanto a necessidade de 

pagamento dos emolumentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103376 Nr: 11888-98.2016.811.0041

 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: SANDRA EDITE LOFFLER LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT

 A parte Ré, Unimed Cuiabá, impugna a proposta de honorários periciais às 

fls. 275/276, discordando do valor atribuído pelo perito judicial, 

pretendendo a redução dos honorários.

O perito judicial manifesta às fls. 280 mantendo o valor dos honorários, por 

ser compatível com a perícia a ser desenvolvida.

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar da Ré, Unimed Cuiabá, 

questionar o valor fixado nos honorários periciais não trouxe elementos 

que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante da 

complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em redução 

dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No mais, intime-se a requerida para depositar os honorários periciais, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intime-se o perito judicial para dar início a perícia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196951 Nr: 3599-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES APARECIDA FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079 / MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução promovidos por Mirtes Aparecida Fim em desfavor de Walmir 

Edson Wayhs, devendo prosseguir a Ação de Execução de Título 

Extrajudicial n. 26081-21.2016.811.0041 (apenso).Condeno o embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, traslade-se para a ação executiva 

cópia desta sentença. Após, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de 

dezembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074584 Nr: 57369-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA NEVES BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE MELO MENDES, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, CAMILA PEREIRA FERNADES - 

OAB:18.786 MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - OAB:22.233-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação a lide e, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais promovida por Telma Neves 

Bomfim em desfavor de Luiz Gustavo de Melo Mendes para condenar este 

ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 6.035,00 (seis mil e 

trinta e cinco reais), corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento), a contar do efetivo desembolso (fls. 21 e 22).No que tange à ação 

principal, condeno as partes na sucumbência reciproca em 50% das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita fica suspenso o pagamento em 

questão.Quanto à denunciação à lide, condeno o requerido ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da 

seguradora, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de dezembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 700997 Nr: 35620-21.2010.811.0041

 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: DCB FORTES SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Ação Anulatória de Ato 

Jurídico Com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela c/c Indenização Por 
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Danos Morais e Materiais promovida por DCB Fortes Serviços EPP e Délia 

Cecília Burgos Fortes em desfavor de Banco do Brasil S/A.Condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que eles fazem jus ao benefício da Justiça 

Gratuita, suspendo o pagamento.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 2491-30.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARIBALDI DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, LEONINA PAES PROENÇA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9141/MT, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na Ação de Cobrança 

proposta por Garibaldi de Oliveira Pinto em desfavor de Worker 

Planejamento, Negócios Imobiliários Ltda., para condenar este ao 

pagamento das diferenças de aluguel no valor atualizado de R$ 19.930,87 

(dezenove mil, novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), a ser 

corrigido da data do cálculo, ou seja, setembro de 2007 (fl.164) e ainda, a 

multa contratual correspondente a dois meses de aluguel.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826181 Nr: 32129-98.2013.811.0041

 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: LAURA FERNANDA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES MIRANDA - 

OAB:MT 15123, EDUARDO ROSS - OAB:8.773, VALTER YOSHINOBU 

YAMAGUCHI - OAB:11.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081234 Nr: 2142-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE JESUS DA SILVA, B. O. da C., Y. P. da C., 

L. F. da C., vandelina maria de oliveira, DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

JUDINALVA FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262, AUDA TAYSA PIMENTA - OAB:, AUDA TAYSA PIMENTA 

MAIA - OAB:, LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT, 

STEPHANNI FERREIRA DA SILVA - OAB:17617OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar on interessados na habilitação, Bruno Oliveira da Cruz, Yasmin 

Pereira da Cruz e Laura Farias da Cruz, por meio de seus representantes 

legais, para, no prazo de 5 dias, trazerem documentos hábeis a 

comprovar o vínculo com o Sr. Jucelino Bispo da Cruz, como certidão de 

nascimento ou carteira de identidade, consoante despacho de fl. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155567 Nr: 34138-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, 

CVC VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GIM - OAB:17.647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP

 Código 1155567

 Visto.

Proceda-se as anotações solicitadas às fls. 332 e 372.

Em razão e verificar que não consta, no sistema Apolo, cadastro de 

advogado constituído pela requerida Losango Promoções de Vendas Ltda 

e que o mesmo não foi intimado para especificação de provas (fl. 281), 

converso o julgamento em diligência e determino seja a referida parte 

intimada, para, em cinco dias, especificar as provas que pretende 

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);

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783765 Nr: 37519-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA, LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Intimar a parte requerida sobre a penhora no rosto dos autos, de acordo 

com o auto de fls. 43 e decisao de fls. 35.

 Intimar tambem o Exequente para que se manifeste sobre a certidão de fl. 

25, informando o endereço onde o Executado VERNER SKURA pode ser 

localizado para citação, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022171-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Goiabeiras Empresa de shopping Center Ltda. ajuizou a presente 

Ação de Despejo com Pedido de Liminar em desfavor de Vinicius Luiz 

Ferreira Tanaka, ao argumento de que firmou Contrato de Locação de 

Imóvel Comercial com o réu, o qual está inadimplente com o pagamento do 

aluguel desde novembro/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para que 

seja determinada a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido 

liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de 

concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a 

hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 
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a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a falta do inadimplemento 

contratual do réu, já a parte autora juntou apenas o Contrato de Locação 

(Id. 14297596), sem qualquer prova de que a ré realmente está devendo o 

aluguel (Id. 14297643), onde poderia se valer, por exemplo, da notificação. 

Diante do exposto, ausente a prova dos requisitos autorizadores da 

medida, INDEFIRO o pedido liminar. Designo o dia 19/03/2019, às 10h00min 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011947-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011947-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Complementação do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

25/11/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

complementação do seguro obrigatório, no importe a ser apurado em 

perícia médica judicial, bem como ao reembolso das despesas médicas e 

suplementares, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze 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 

preliminarmente, manifestado acerca da audiência de conciliação, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse processual em razão da satisfação da indenização em esfera 

administrativa, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência não ter sido apresentado. No mérito alega a improcedência do 

pedido de complementação da indenização, a quitação, insubsistência do 

pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, impugna os 

documentos juntados, requer a improcedência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros moratórios e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da 

satisfação da indenização em esfera administrativa, esta não prospera, 

nos termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em 

questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. 

APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) Quanto à 

alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 246 de 648



será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 25/11/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOÃO BATISTA DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

13035726, assim não há que se falar em remanescente, vez que o valor 

recebido na esfera administrativa está de acordo com o percentual 

apurado em perícia médica. Quanto ao pedido de ressarcimento das 

despesas médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou 

notas fiscais referentes à compra de muletas e cadeira de rodas, 

conforme ID 13035317, evidentemente decorrentes da lesão no membro 

relatado acima e necessários para sua recuperação, totalizando a quantia 

de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). Assim, estando demonstrado que 

as despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de 

R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), referente à restituição das despesas 

médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013197-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. C. M. M. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013197-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SABRINA CANTUARIO MARQUES MENDES 
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MACHADO, menor representada por seu genitor CLAUDINEY MENDES 

MACHADO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/02/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

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. Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto 

ao laudo. A ré devidamente citada, não apresentou contestação, motivo 

pelo qual foi decretada sua revelia. É o relatório. Decido. A parte ré não 

contestou o pedido no prazo legal, assim presumem-se verdadeiros os 

fatos alegados pelo requerente, nos termos do artigo 344, do Código de 

Processo Civil, o que gera a inexistência de fatos controversos a serem 

delimitados pelo juízo. O boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SABRINA CANTUARIO MARQUES MENDES MACHADO possui ausência de 

sequelas. Destaca-se que, embora requerido pela autora o 

desentranhamento do laudo pericial supracitado e o prosseguimento do 

feito, sabe-se que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde 

do processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão 

apresentada, requerer sua anulação. Deste modo, considerando que o 

laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação 

possui as informações necessárias e não sendo apontado pelo autor erro 

ou equívoco na análise do perito, este é perfeitamente válido para ser 

usado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Sabrina 

Cantuario Marques Mendes Machado em desfavor da Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no 

artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016872-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO PRADO DOS SANTOS SILVA, PAULO GONCALO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. PAULO PRADO 

DOS SANTOS SILVA, menor representado por seu genitor PAULO 

GONÇALO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido aos fatos não 

decorrerem logicamente a conclusão dos fatos, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência 

de comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que 

os fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão, vez que na 

inicial consta que o acidente teria ocorrido em 12/12/2017, mas os 

documentos juntados atestam a data de 10/04/2018. Ocorre que, embora 

constatado o equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o 

andamento processual, pois se trata apenas de erro material do subscritor 
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da peça, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo a considerar 

a segunda data como correta. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, bem como 

pendência documental do requerimento administrativo, estas não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/04/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que PAULO PRADO DOS 

SANTOS SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito 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 punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 
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obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033890-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033890-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ZILDINEY DIAS SANDES DE 

MATOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 05/11/2014, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, bem 

como a título de danos morais, 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, a falta de interesse processual em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre acerca do princípio da 

eventualidade, a regularidade do valor pago em sede administrativa, 

quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, e a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, 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 falta de interesse processual em razão de pagamento da cobertura em 

sede administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

05/11/2014. A perícia médica judicial realizada concluiu que ZILDINEY DIAS 

SANDES DE MATOS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito de leve intensidade avaliada em 25%; do hálux 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%; e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do hálux direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo: a) 70% de R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). b) 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 (um mil doze reais e 

cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco 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 10565915, assim não 

há que se falar em remanescente, vez que o valor recebido na esfera 

administrativa está de acordo com o percentual apurado em perícia 

médica. Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a 

indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor 

profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à 

intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 

5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a 

via administrativa possui requisitos próprios para abertura do sinistro, bem 

como realização da perícia e, posteriormente, o pagamento devido. Assim, 

a concordância ou não do autor com o valor recebido lhe dá a 

possibilidade de recorrer à via judicial buscando complementação ao valor 

recebido. Entretanto, embora a parte autora tenha suportado 

descontentamento com o percentual atribuído a uma das lesões 

constatadas pelo perito médico, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Além disso, o laudo pericial médico realizado em mutirão 

quando da audiência de conciliação, ratificou o percentual apurado na via 

administrativa, bem como a quantificação do pagamento devido, pelo que 

não há que se falar em dano moral. O entendimento jurisprudencial é 

nesse sentido: Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de 

diferença de seguro obrigatório cumulado com indenização por danos 

morais. Alegada invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito 

do IMESC que constata a incapacidade no patamar de 25% sobre o 

percentual atribuível à perda completa da mobilidade do ombro (25%), ou 

seja, 6,25%. Pagamento parcial feito administrativamente em valor superior 

ao apurado nos autos. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. 

Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o valor da 

indenização deve observar a incapacidade para a função que exercia. 

Impossibilidade. Necessidade de observância do grau de invalidez 

constatado por perícia médica. Súmula 474 do C. STJ ("A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez"). Prova pericial conclusiva. 

Incapacidade parcial e permanente caracterizada. Percentual fixado de 

acordo com a Tabela expedida pela SUSEP. Inexistência de vedação. 

Precedentes jurisprudenciais. Incapacidade parcial permanente apurada 

no percentual de 6,25% do valor máximo da indenização, ou seja, 

R$843,75. Pagamento administrativo no valor de R$2.261,25. Quitação 

configurada. Pretensão ao recebimento da indenização por danos morais: 

não acolhimento. Negligência e descaso da ré não comprovados. Mero 

incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável. 

Dano moral bem afastado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - 

APL: 00138866720088260590 SP 0013886-67.2008.8.26.0590, Relator: 

Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 09/06/2016, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2016) grifado Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Zildiney Dias 

Sandes de Matos em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CUNHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000957-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SERGIO CUNHA RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. SERGIO 

CUNHA RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 17/03/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de 

interesse processual em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. No mérito alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, necessidade de comprovação que o pagamento 

administrativo foi feito de forma equivocada, regularidade do valor pago 

em sede administrativa, discorre acerca do princípio da eventualidade, 

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 da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse processual em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que o 

recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO 

DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SERGIO CUNHA RODRIGUES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 
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comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 14306860, assim não 

há que se falar em remanescente. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida por Sergio Cunha Rodrigues em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006511-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO ALMERCE FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006511-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO MARCIO ALMERCE FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARIO MARCIO ALMERCE 

FERREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/11/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

este o boletim de ocorrência, entretanto este assunto será analisado com 

o mérito, por com ele se confundir. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como pela pendência documental, estas não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 
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HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

15/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que MARIO 

MARCIO ALMERCE FERREIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, 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) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 
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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 Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009814-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009814-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) 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 13/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 
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proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 13 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020243-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020243-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL CORREA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL CORREA DO NASCIMENTO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório devido, 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) 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 24/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DANIEL CORREA DO NASCIMENTO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do polegar esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 
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invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do polegar 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010765-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RENER BRACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010765-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN RENER BRACHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. RENAN RENER BRACHO, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 05/01/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 
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MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RENAN RENER BRACHO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita 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 mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25%, desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003995-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003995-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JEFFERSON DOS SANTOS 

MARTINS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 19/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a ausência de nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, 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. 
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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) No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 19/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial 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 da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% do valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º, 

c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006397-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006397-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENIR MATOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LENIR MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 02/10/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante a Autora, 

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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No 

mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 
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DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

pela sua não comprovação e recusa, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

02/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que LENIR MATOS 

DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de media intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta membro inferior 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais ), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação nos termos 

do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012795-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012795-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 
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ao julgamento. WENDER DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório devido, no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova 

do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

10/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que WENDER DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 4 (quarto) 

dedo da mão direita de media intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 4 (quarto) 

dedo da mão direita, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 10%; Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 ( mil trezentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

675.00 (seiscentos e setenta e cinco reais); Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 675.00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 
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processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015310-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA ARAUJO (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015310-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. APARECIDA DE 

FATIMA ARAUJO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/11/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

responsabilidade pela prova pericial, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa, 

estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

21/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que APARECIDA 

DE FATIMA ARAUJO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior direito de media intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta membro superior 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 
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reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais ), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036263-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029531-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIBA SIMOES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029531-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Ataliba 

Simões de Queiroz em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

suspenda os descontos. Consta na inicial que a parte autora, na data de 

30 de janeiro de 2018, foi surpreendida com o recebimento de uma 

transferência eletrônica em sua conta, no valor de R$ 827,08 (oitocentos e 

vinte e sete reais e oito centavos). Aduz que ao contatar a requerida, foi 

informada que de se tratava de um empréstimo consignado, todavia, o 

mesmo informa que não realizou qualquer contratação de empréstimo. 

Relata que ao analisar o contrato de empréstimo, se deparou com a 

existência e fraude em sua assinatura. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos 

indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista a 

comprovação dos descontos em conta bancária, bem como a alegação de 

não contratação dos serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, 

uma vez que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos 

indevidos e a continuidade da restrição dos créditos do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, 

entendo necessária a apresentação de caução, nos termos do § 1º, do 

art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de se garantir eventuais danos 

que a parte requerida possa apresentar no decorrer da instrução 

processual, uma vez que o valor do suposto empréstimo foi creditado na 

conta da parte autora. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela 

de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO no valor transferido para a conta 

bancária da parte autora, a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e 

determino que a parte requerida suspenda os descontos que estão sendo 

realizados na conta da autora, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 262 de 648



relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013736-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEFERSON MARTINS ENORE (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021125-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MENEGUZZI (AUTOR(A))

P. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030545-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSEFA DA SILVA (RÉU)

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que os Requeridos, mesmo devidamente citados, 

deixaram de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085598 Nr: 4082-12.2016.811.0041

 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: JURANDIR FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO, 

EDVALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação Indenizatória resultante 

de Danos Morais proposta por Jurandir Ferreira Rodrigues em face de 

Grupo Gazeta Ltda/Record e Edvaldo Ribeiro. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979203 Nr: 13667-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a discordância da parte exequente com relação aos 

cálculos, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o 

valor devido na execução, considerando as multas aplicadas diante da 

ausência de pagamento voluntário.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Tendo em vista a certidão às fls. 167, defiro o pedido formulado pelo autor 

às fls. 164/165 e homologo a avaliação apresentada às fls. 137/139.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011094 Nr: 28051-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que o crédito da exequente está 

incluído no plano de recuperação judicial, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968495 Nr: 8517-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER WINKERT - ME, RUBIMAR BARRETO 

SILVEIRA, LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO - OAB:10351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 106 e determino a retificação 

da capa dos autos.
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Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 107), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996499 Nr: 21881-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKMI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, 

ALEXLAN REINALDO DOS SANTOS, IVANEIDE GOMES ALVOREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Elson Duques dos Santos - 

OAB/MT 14.234 - OAB:, Dr.ª Valéria Castilho Munhoz Vivan - 

OAB/MT 5.956 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela autora às fls. 125/126 e determino a 

expedição de ofício para a Secretaria de Justiça de Rondônia/RO para que 

forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o informações acerca dos valores 

penho rados  no  p rocesso  n º  21881 -05 .2015 .81 1 . 0 0 4 1  

(0020824-71.2012.822.0001).

Com a juntada do documento, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando a manifestação às fls. 103, dê-se vistas dos autos para a d. 

Defensoria Pública.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002522 Nr: 24488-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOERCY B. A. SCHURINGS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIFORNIA COMERCIO DE AREIA E 

CASCALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por Noercy B de A. Schurings ME em face de Califórnia Comércio de Areia 

e Cascalho Ltda..

De acordo decisão às fls. 84 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

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;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 89, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966085 Nr: 7443-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHD DE MORAES - ME, MARLENE DOMINGOS 

DEBS, DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES, VANDA DIRENE TARGA DE 

MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se os requeridos, na pessoa de seu advogado constituído para, 

no prazo de 15 (cinco) dias, cumprir integralmente com os termos da 

decisão às fls. 135.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990096 Nr: 18550-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON LEITE LUCAS PEREIRA, OESTEMIX 

CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495

 Vistos, etc.

Considerando que o requerido Jacson Leite Lucas Pereira compareceu na 

Secretaria do juízo e se deu por citado, conforme fls. 227, certifique-se 

quanto ao decurso de prazo para a apresentação de defesa.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981487 Nr: 14792-28.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSÉ ROTILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTUVERÁ TRANSPORTES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila coelho ribeiro - OAB:, 

EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - OAB:15767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pedro Roberto Romão - 

OAB/SP 209.551 - OAB:, Dr.ª Andréa Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 

210.738, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735

 Vistos, etc.

Intimem-se as requeridas Botuverá Transportes e Representações Ltda. e 

Companhia Mutual de Seguros para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se a respeito do pedido formulado às fls. 314 pela parte 

autora, para a desistência da ação quanto ao requerido Carlos Roberto da 

Silva, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1164361 Nr: 37700-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK PNEUS LTDA, JAIME KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Resolutória de Contrato de Arrendamento 

Rural, Cobrança de Aluguel e de Reintegração de Posse ajuizada por 

Angelo Cássio Aguiar Gomes de Lima em desfavor de JK Pneus 

Ltda..Acolho a emenda para a alteração do valor da causa e determino a 

retificação da capa dos autos.Importante ressaltar que, conforme 

informado pela parte autora, a requerida desocupou o imóvel em 

discussão nos autos, sendo assim, o pedido de tutela de urgência para a 

desocupação do bem perdeu o objeto.Designo audiência de conciliação 

para o dia 19/03/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. (...) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1029559 Nr: 36604-29.2015.811.0041

 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: MILTON TROMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO BOM SUCESSO LTDA, 

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Anderson L. 

Bernardinelli - OAB/MT 10.668 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Milton Trombini em desfavor 

de Mineração Bom Sucesso Ltda..

O processo foi distribuído para a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, todavia, em razão do julgado da exceção de incompetência, o 

feito foi redistribuído para as Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, conforme fls. 

335/346, alegando litisconsórcio passivo necessário, devendo ser 

incluídos no polo passivo e devidamente citado os sócios da empresa 

requerida.

O autor se manifestou às fls. 356/357, informando que pugnou pela 

citação da empresa requerida na pessoa de seus sócios, relatando que 

foi frustrada a citação com relação apenas a um sócio, requerendo a 

efetivação do ato.

Desse modo, considerando que as partes informaram que há litisconsórcio 

passivo necessário, todavia, os litisconsortes não foram devidamente 

incluídos no processo, chamo o feito a ordem e determino a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se pretende a 

inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, adequando o pedido ao 

art. 319, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972305 Nr: 10370-10.2015.811.0041

 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: EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY ESTRELA SCHMALFUSS, RICHARD 

SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA 

MODESTO - OAB:20233/O, NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - 

OAB:15509

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e considerando o teor do termo da 

audiência de instrução, conforme fls. 145, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informarem a respeito da formalização de acordo 

e interesse na produção de demais provas, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087023 Nr: 4748-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA NOROESTE SINALIZACAO VIARIA LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VASCONCELLOS DE 

SANTANA - OAB:303495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800-0/OAB-MT, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:18639/O

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Alta Noroeste Sinalização Viária Ltda. – EPP em desfavor de EBC – 

Empresa Brasileira de Construções Ltda. e Contínua Comércio e Serviços 

Ltda..A decisão às fls. 11 determinou a citação da parte executada.A 

parte executada Contínua Comércio e Serviços Ltda. apresentou exceção 

de pré-executividade às fls. 18/28.O exequente apresentou impugnação à 

exceção de pré-executividade, às fls. 57/58, pugnando pela sua 

i m p r o c e d ê n c i a . V i e r a m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.É sabido que a exceção de pré-executividade 

é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que tem por escopo 

possibilitar a discussão de questões processuais, nos próprios autos da 

execução e independentemente da interposição de embargos.Todavia, a 

doutrina e a jurisprudência têm entendido que, referida regra comporta 

exceções para permitir, mesmo não havendo segurança do Juízo, que a 

parte alegue matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de 

ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento válido do processo, 
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permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas aos pressupostos 

processuais, condições da ação e vícios objetivos que fulminam de 

nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que 

dispense produção de provas.Assim, a exceção de pré-executividade 

atende ao interesse público quanto à economia processual. Além do que, 

tem como principal argumento não permitir que uma execução prossiga se 

manifestamente descabida. (...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969720 Nr: 9216-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA, TELEVISÃO 

CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G BRASIL LOGISTICA REVERSA LTDA-ME, 

HELTON QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino o desentranhamento e distribuição do 

mandado de penhora para o Oficial de Justiça Benedito José de 

Magalhães, para o integral cumprimento, observada as formalidades 

legais.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012363 Nr: 28525-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE MAGALHÃES, ROSANGELA 

AUXILIADORA DE CAMPOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, determino sejam procedidas buscas no 

sistema INFOSEG e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte 

requerida Jorge Luiz de Magalhães (CPF nº 594.084.481-20) e Rosangela 

Auxiliadora de Campos Magalhães (CPF nº 395.820.601-82).

Com a localização do endereço, determino a citação da parte requerida, 

mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência 

realizada, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003426 Nr: 24898-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.Condeno o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 85, §2º do CPC. (...) P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971906 Nr: 10174-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 109, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112461 Nr: 15703-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO 

AGRONEGOCIO - COMDEAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

AGROPASSO LTDA, AGROPASSO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, 

FIRMINO LUIZ BRUGNERA, ROBERTO LUIZ BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Oficie-se o juízo deprecado, informado às fls. 63, para que esclareça, se 

foi efetivada a citação do executado Firmino Luiz Brugnera, uma vez que 

não consta a realização do ato na certidão às fls. 65.

Com as informações, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987630 Nr: 17493-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRICAL FRIGORÍFICO LTDA EPP, GELSON LUIZ RAMOS 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECRIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado a localização dos bens, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980821 Nr: 14473-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINELSON DIAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de levantamento dos valores, uma vez que o executado 

sequer foi citado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado do executado, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 266 de 648



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 83724 Nr: 1287-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO JOÃO MURAD DOGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6.920/MT, MURAT DOGAN - 

OAB:6.917/MT, SONIA REGINA VIEIRA - OAB:5412/MT, VANESSA 

MENDES DE MORAES - OAB:9306- MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado às fls. 381, por se tratar de medida 

desproporcional que fere o direito constitucional da parte requerida.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999567 Nr: 23259-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON SEBASTIÃO NEPONUCENO DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido formulado às fls. 92/93, informando se pretende o 

julgamento do processo sem a extinção do mérito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114788 Nr: 16590-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO ARAUJO SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:21.176/MT, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 85, intime-se pessoalmente a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a 

decisão de fls. 77, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1105138 Nr: 12595-66.2016.811.0041

 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: GILSON CESAR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 110, informar a 

discordância acerca da decisão que indeferiu o pedido de expedição de 

ofício.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do interesse na designação de audiência de instrução, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004676 Nr: 25401-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO HUGO BELZUINO NETO, WALNETI MARQUES 

LONTRA BELZUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, João gobbo 

neto - OAB:21.839/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - 

OAB:24.217/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a petição às fls. 387/388, DESCONSTITUO o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, 

telefone (65) 3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão conforme fls. 359.

Indefiro o pedido às fls. 393, uma vez que a pericia será feita sem ônus no 

presente momento,

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973486 Nr: 11013-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILSON SANTOS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, GEORGES MIKAIL MALOUF, 

GEORGES MIKHAIL MALOUF, JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. William Khalil - OAB/MT 

6.487 - OAB:, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 301/303 intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990740 Nr: 18830-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Ricardo Batista Damásio - 

OAB/MT 7.222B - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 271/272 intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais, bem como 

o pedido de parcelamento dos valores.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994969 Nr: 20980-37.2015.811.0041

 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: ROSEMARY RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 131 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 53, devendo o valor de R$ 13.402,16 (treze mil quatrocentos e dois 

reais e dezesseis centavos) ser levantado por Milton Jones Amorim Vieira 

(CPF nº 021.624.601-65, Banco Bradesco, Agência 3017, Conta nº 

3051-1).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092946 Nr: 7480-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO JOSÉ ALVEZ - O GOIANO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 

SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIS PAULO DUARTE SANTOS 

- OAB:41758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCO ZANNINI - 

OAB:25294/GO, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. MARQUES - 

OAB:9995/MT, SÉRBIO TÉLIO TAVARES VITORINO - OAB:15.916/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Perdas e Danos promovida por 

Lazaro José Alves – O Goiano ME em desfavor de Lotufo Engenharia e 

Construções Ltda. e SME – Sociedade de Montagens e Engenharia Ltda.

Citado, o requerido Lotufo Engenharia e Construções Ltda apresentou 

contestação às fls. 49/51, acompanhado dos documentos de fls. 52/302.

Por sua vez, o requerido SME – Sociedade de Montagens e Engenharia 

Ltda. apresentou contestação às fls. 303/333, impugnando a assistência 

judiciária concedida e o valor da causa.

Impugnação às fls. 390/393.

Designada audiência de conciliação, esta ocorreu conforme fls. 443, sem 

a presença da parte requerida SME – Sociedade de Montagens e 

Engenharia Ltda.

Certifique-se quanto a intimação do requerido SME – Sociedade de 

Montagens e Engenharia Ltda, uma vez que a certidão de fls. 442 não 

especifica qual requerido foi intimado, devendo o oficial de justiça 

esclarecer sua certidão no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me os autos 

conclusos para analise e saneamento do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 752767 Nr: 4633-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIVAN BOSCO DA SILVA, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Aparecida da Silva - 

OAB:, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA COSTA MARQUES - 

OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foi autuado no polo 

passivo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

todavia, a informação está equivocada, razão pela qual, determino a 

remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966146 Nr: 7480-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCDA, JADSON JOAO SILVA DE ARRUDA

 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 e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.136/143 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089794 Nr: 6090-59.2016.811.0041

 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: LURIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls 96/98. protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991869 Nr: 19389-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls 107/109. protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124347 Nr: 20592-03.2016.811.0041

 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: LAYS FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.110/112 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986635 Nr: 17013-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, MOTO 

RAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552

 Certifico que o Perito apresentou sua proposta de honorários. Destarte, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de (05)cinco dias, manifestarem- se a respeito do valor e, aceita a 

proposta, realizarem o depósito dos valores correspondentes aos 

honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento)para 

cada parte, conforme decisão de fls. 238.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957137 Nr: 3625-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088205 Nr: 5307-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 

TRANSITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITE BRASIL NOTICIA, CENTRO OESTE 

POPULAR ONLINE, MAX FEITOSA MILAS, MAX FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Vanessa de Oliveira 

Novais - OAB/MT 6.801 - OAB:, Drª. Jaqueline de Oliveira Novais - 

OAB/MT 7.287 - OAB:

 - 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 do mandado 

juntado aos autos.

Lucas L. Sampaio – Estágiario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964537 Nr: 6746-50.2015.811.0041

 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: WALDINEY CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 217/224 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000947 Nr: 23868-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/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 exequente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução de AR juntado 

aos autos.

Lucas L. Sampaio – Estágiario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145521 Nr: 29880-72.2016.811.0041

 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: VALDINEI BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.108/111 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166088 Nr: 38411-50.2016.811.0041

 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: TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 132/137 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993569 Nr: 20216-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WENDER LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978834 Nr: 13466-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996340 Nr: 21778-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAIZA PEDROZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.122/125 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964613 Nr: 6780-25.2015.811.0041

 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: ROSEMBERG AUGUSTO RODRIGUES CHAVES

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls.161/167 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113778 Nr: 16240-02.2016.811.0041

 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: RAFAEL DOUGLAS FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de cinco dias, manifestarem-se sobre a complementação do 

laudo técnico pericial juntado aos autos.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172906 Nr: 41272-09.2016.811.0041

 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: JOYLES RUEDEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse 

no feito, uma vez que, por duas vezes a perícia médica foi remarcada e a 

parte requerente não compareceu.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133442 Nr: 24362-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BRÁULIO VIEIRA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENA AUTOMOVEIS LTDA, GUALTON 

REUTER DE MIRANDA, ALMIRA REUTER DE ALMEIDA, GUALTON REUTER 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 
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OAB:3.684-A/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(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060654 Nr: 51307-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE GIL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969143 Nr: 8937-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO 

RODRIGUES, MILLENE MYTSA BRAGA, FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976880 Nr: 12622-83.2015.811.0041

 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: MÁRCIO FÉLIX DA SILVA, TROPICAL CORRETORA E 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luís Forchesatto - 

OAB:225.243/SP

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de cumprimento da decisão às fls. 98, redesigno 

a audiência de instrução para o dia 15/05/2019, às 14:00 horas.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1290541 Nr: 5087-98.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR GOMES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:93907-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Ilegais 

c/c Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por Waldemar Gomes da Silva Filho e Cia de Crédito, 

Financiamento e Investimento RCI Brasil.Condeno o autor ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor 

da causa, nos termos do art. 85 do CPC.Transitado em julgado, não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033348-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DUTRA KASTELIC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033348-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por NOT – 

Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda. e João Paulo Dutra Kastelic em 

desfavor de Hospital Jardim Cuiabá, com pedido de tutela de urgência, 

para que seja determinado o bloqueio de valores na conta da requerida, 

bem como a indisponibilidade de bens dos sócios administradores. Consta 

na inicial que o autor foi contratado pelo requerido para a prestação de 

serviços de médico plantonista, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) a cada plantão de 12 (doze) horas e a quantia de R$ 1.200,00 

(um mil e duzentos reais) em caso de finais de semana. Aduz que no 

encerramento de cada mês, o autor emitia notas fiscais com o total 

pecuniário e o requerido efetuava o pagamento. Relata que no período de 

01 de fevereiro de 2018 até 19 de abril de 2018, o autor realizou 41 

(quarenta e um plantões), totalizando a quantia de R$ 41.400,00 (quarenta 

e um mil quatrocentos reais). Acrescenta que até a presente data a parte 

requerida não efetuou o pagamento das quantias devidas ao autor. 

Informa que realizou a tentativa de composição amigável, todavia, a 

requerida se manteve inerte. 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 
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perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que prestou serviços 

ao requerido, todavia, o mesmo não efetuou o pagamento devido, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado o bloqueio de valores na conta da requerida, bem como a 

indisponibilidade de bens dos sócios administradores. Em sede de 

cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não 

restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. Em que pese os fatos narrados e os documentos elucidarem, 

nesse momento processual, a existência de débito entre as partes, os 

documentos acostados aos autos são insuficientes para a concessão da 

medida, uma vez que não restou caracterizada a impossibilidade de 

adimplemento do valor no decorrer da demanda, sendo necessária a oitiva 

da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. 

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos os autos 

constitutivos da empresa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1043491-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CONY CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043491-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios de Locação ajuizada por André Cony Cavalcanti em desfavor 

de Fabiana Silva Oliveira. Analisando detidamente verifica-se que o valor 

da causa fora determinado de maneira incorreta. Preceitua-se o art. 58, da 

Lei nº 8.245/1991: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo 

único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de 

aluguel e acessório de locação, revisionais de aluguel e renovatórias de 

locação, observar-se-á o seguinte: I – os processos tramitam durante as 

férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II – é 

competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação 

do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III – o valor da 

causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II 

do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV – desde 

que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á 

mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de 

pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex, ou fac-símile, 

ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de 

Processo Civil; V – os recursos interpostos contra as sentenças terão 

efeito somente devolutivo. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o valor da causa 

como sendo a quantia equivalente à soma de doze meses de aluguel, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 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. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043197-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043197-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Nair Lopes dos Santos em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, se abstenha de 

incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como 

seja autorizado o pagamento das faturas no valor de R$ 94,11 (noventa e 

quatro reais e onze centavos), com base na média mensal. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da unidade consumidora nº 6/1083477-8. Aduz que a média mensal 

de consumo da autora é no valor de R$ 94,11 (noventa e quatro reais e 

onze centavos), todavia, a requerida passou a emitir faturas exorbitantes. 

Vieram os autos conclusos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 
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Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a autora que passou a receber faturas 

exorbitantes, que não refletem o real consumo dos serviços, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que determinado 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços, 

se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, bem como seja autorizado o pagamento das faturas no valor de 

R$ 94,11 (noventa e quatro reais e onze centavos), com base na média 

mensal. Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do 

direito, tendo em vista as faturas acostadas aos autos e o extrato anual 

de Id nº 16990352, demonstrando a cobrança excessiva com relação aos 

meses anteriores. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de 

ocorrer a suspensão dos serviços e a restrição do crédito da autora. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, com 

relação ao pedido de autorização do pagamento pela média de consumo, 

entendo que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que há medidor 

de consumo na residência. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura no valor de R$ 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais 

e oitenta centavos), mês/referencia novembro/2018, se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem 

como se abstenha de incluir nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043374-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SUEMI SHIMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043374-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Suellen 

Suemi Shimada em desfavor de Instituição Educacional Matogrossense – 

IEMAT (Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG), com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida: a) realize 

as próximas rematrículas dos semestres subsequentes até o término da 

ação; b) suspenda a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto 

no contrato do FIES; c) se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito referente as cobranças excedentes ao 

financiamento estudantil; d) se abstenha de obstaculizar o acesso do 

aluno ao portal acadêmico e os serviços disponíveis e; e) emita os boletos 

referentes ao valor a ser pago no semestre atual com os recursos do 

estudante, mediante o percentual devido, sem qualquer excedente 

realizado pela instituição de ensino. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, cursando a graduação de 

medicina, mediante financiamento estudantil. Aduz que possui 

financiamento estudantil no percentual de 94,51%, sendo o restante pago 

mediante recursos próprios. Acrescenta que, apesar de efetuar a 

quitação das parcelas emitidas pela instituição de ensino requerida, a título 

de recursos próprios, a mesma lançou diversos valores extras, sem 

qualquer justificativa. Complementa que é indevida a cobrança de valores 

a maior a título de recursos próprios. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida, de maneira, 

indevida, estaria cobrando valores superiores ao contratado, razão pela 

qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a parte requerida: a) realize as próximas rematrículas 

dos semestres subsequentes até o término da ação; b) suspenda a 

cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; c) 

se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito referente as cobranças excedentes ao financiamento estudantil; d) 

se abstenha de obstaculizar o acesso do aluno ao portal acadêmico e os 
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serviços disponíveis e; e) emita os boletos referentes ao valor a ser pago 

no semestre atual com os recursos do estudante, mediante o percentual 

devido, sem qualquer excedente realizado pela instituição de ensino. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista o documento de Id nº 17018862, onde consta o 

aditamento do financiamento estudantil para a semestralidade de 2018/2, 

sendo o valor da semestralidade de R$ 8.166,90 (oito mil cento e sessenta 

e seis reais e noventa centavos), o valor de R$ 7.718,54 (sete mil 

setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) a serem pagos 

pelo financiamento estudantil e a quantia de R$ 448,36 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) a título de recursos próprios. 

Assim, observa-se que, em que pese a previsão de pagamento pelo autor 

da quantia de R$ 448,36 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e 

seis centavos) a título de recursos próprios, a parte requerida efetuou 

cobranças superiores. Observa-se também do extrato financeiro 

acostado no Id nº 17018864 que houve o pagamento da parcela pelo FIES 

e pela parte autora a título e recursos próprios, todavia, existem inúmeras 

parcelas pendentes de pagamento no valor de R$ 442,10 (quatrocentos e 

quarenta e dois reais e dez centavos), sem qualquer previsão contratual. 

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a cobrança de valores superiores pode acarretar 

prejuízos graves ao autor. 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 tutela 

de urgência, e determino que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas: a) realize a rematrícula da semestralidade de 2019/01; b) suspenda 

a cobrança de qualquer valor excedente ao previsto no contrato do FIES; 

c) se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito; d) se abstenha de obstaculizar o acesso do aluno ao portal 

acadêmico e os serviços disponíveis e; e) emita os boletos referentes ao 

“valor a ser pago no semestre atual com os recursos do estudante”, 

mediante o percentual previsto no contrato, sem qualquer excedente, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 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. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043092-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043092-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joaci da Silva Leite 

em desfavor de Barros Mercearia e Comércio de Armarinhos, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão da restrição 

existente em nome do autor. Aduz a parte autora que foi constatada uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela de evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando restar 

comprovado um dos fatos elencados no art. 311, do Código de Processo 

Civil, independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Prevê o art. 311, do Código de Processo Civil: 

Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; VI – a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Paragrafo único: Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. No caso em tela, pretende a parte autora 

a suspensão dos apontamentos do protesto, visto que afirma 

desconhecer a origem do débito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do 

autor, diante do protesto do título (id nº 16977221). Do mesmo modo, há 

urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em manter a 

restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. O protesto constitui em coação para forçar 

o pagamento, em razão dos percalços para essa negativa traz àquele que 

tem seu nome protestado. No presente momento, verifico restar presentes 

os requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de evidência, para 

DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, 

indicado ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 12:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034200-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034200-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

integralmente a decisão de Id nº 16243597, acostando aos autos a cópia 

legível das faturas constantes no Id nº 15803658, a fim de se verificar a 

aplicação do benefício de baixa renda, bem como delimitar as faturas 

contestadas, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023899-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO INACIO MIELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023899-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Diego Inácio Mielli em desfavor de Telefônica 

Brasil S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a 

suspensão da negativação existente no nome do autor. Consta na inicial 

que o autor, contratou os serviços de internet prestados pela requerida, 

momento em que foi prometido que a sua alteração de domicilio não 

comprometeria a prestação dos serviços. Aduz que na data de 19 de 

outubro de 2017 alterou seu endereço, contatando a requerida para 

comparecer na residência para a transferência e instalação dos serviços. 

Relata que contatou a parte requerida inúmeras vezes para regularizar a 

prestação dos serviços, todavia, a mesma se manteve inerte. Acrescenta 

que contatou outras empresas para adquirir o fornecimento das funções, 

todavia, foi surpreendido com a cobrança de faturas e negativação de seu 

nome, em razão de serviços não prestados. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a existência da negativação de seu nome, tendo em vista que os 

serviços não foram prestados, razão pela qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do nome do autor 

do cadastro de proteção ao crédito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do 

autor, tendo em vista a restrição do crédito perante a inscrição do banco 

de dados do SERASA (Id nº 15347130) e a informação da ausência de 

prestação dos serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez 

que o perigo de dano consiste no fato de permanecer a negativação do 

nome da parte autora e a restrição de seu crédito. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, entendo 

necessária a apresentação de caução, nos termos do § 1º, do art. 300, do 

Código de Processo Civil, a fim de se garantir eventuais danos que a parte 

requerida possa apresentar no decorrer da instrução processual. Diante 

do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE 

CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e determino a 

expedição de ofício ao banco de dados do SERASA e congêneres, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a retirada do nome do autor dos 

cadastros de restrição de crédito. Prestada a caução, lavre-se o termo e 

expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/03/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1038522-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALMEIDA DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038522-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Rodrigo Almeida dos Reis 

em desfavor de Cassia Pryscyla de Moura Ribeiro, visando a suspensão 

dos atos constritivos que atingiram os bens de sua propriedade. Informa 
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que a ação principal a qual pretende embargar é a tutela provisória 

an tec ipada de  busca e  apreensão de  ve ícu lo  n º 

1035765-79.2018.8.11.0041 – em que figuram como partes Cassia 

Pryscyla de Moura Ribeiro (autora) e Patricia Nunes de Carmo (requerida). 

Aduz que foi deferida a tutela de urgência nos autos acima mencionados, 

autorizando a busca e apreensão do veículo. Informa a parte autora que é 

proprietár ia do bem em discussão no processo n º 

1035765-79.2018.8.11.0041, razão pela qual visa à restituição para evitar 

maiores prejuízos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Prescreve o 

art. 674, do Código de Processo Civil que, aquele que sobre constrição 

poderá requerer o seu desfazimento por meio de oposição de embargos. 

Vejamos: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Pois bem. 

No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de um bem 

móvel, todavia, por meio do processo de nº 1035765-79.2018.811.0041, 

houve a determinação e deferimento da de busca e apreensão do mesmo. 

Desse modo, entendo que os documentos acostados caracterizam-se 

como elementos suficientes para indicar a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 678, 

do Código de Processo Civil: Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido. Isto posto, RECEBO os presentes 

embargos e determino a suspensão dos atos constritivos que atingiram o 

bem móvel objeto dos embargos e a reintegração do mesmo para a parte 

embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil. Cite-se o 

embargado para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo 

com o art. 679, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043577-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043577-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Faturas c/c Pedido de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Marco Antônio Garcia em desfavor 

de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela 

de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente a parte autora, bem como se abstenha de 

incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da matrícula nº 132818-3. Aduz que no período de julho/2013 até 

novembro de 2015 e fevereiro de 2016, o autor passou a receber faturas 

exorbitantes e irreais quanto ao consumo. Relata que iniciou um processo 

no PROCON, razão pela qual não efetuou o pagamento das faturas 

contestadas. Informa que na data de 02 de outubro de 2018 a requerida 

suspendeu o fornecimento dos serviços. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que recebeu faturas com valores 

exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços 

ao imóvel pertencente a parte autora, bem como se abstenha de incluir o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a 

probabilidade do direito, tendo em vista as faturas acostadas aos autos e 

a comprovação de suspensão dos serviços. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

deferimento da tutela vindicada permite a manutenção do fornecimento dos 

serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação às 

faturas do mês/referência de julho/2013 até novembro de 2015 e fevereiro 

de 2016, RESTABELEÇA, no prazo de 06 (seis) horas, o fornecimento dos 

serviços ao imóvel da parte autora, bem como se abstenha de incluir o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação 

das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19/03/2019, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 276 de 648



FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001743-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de Id nº 16855960 e 

considerando o deferimento parcial da tutela recursal que vedou a 

liberação dos valores penhorados, aguarde-se o julgamento do mérito do 

recurso de agravo de instrumento nº 1013724-47.2018.8.11.0000. Com o 

julgamento do recurso, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018135-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o correto endereço para o cumprimento da diligência 

(Id.14977103), tendo em vista que houve o pagamento (Id. 14977111), no 

entanto, encontra-se ausente o referido endereço para sua realização. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor 

Judiciário em Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019870-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARCEL BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que o valor da guia apresentada nos IDs 16375528 e 16375529 

(Bairro Dom Aquino – Zona 01) não condiz com o valor do endereço 

indicado na petição inicial de ID 8287909 (Bairro Dr. Fábio – Zona 06), sob 

as penas da lei. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. Marcos Vinicius 

Marini Kozan Gestor Judiciário em Substituição Legal Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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, 13 de 

dezembro de 2018. Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor Judiciário em 

Substituição Legal Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087883 Nr: 5135-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência complementar para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749063 Nr: 672-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉ DIREITO DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

LTDA ME, FELIPE ANDRÉ ALVES DE BRITO, HANNA YOUSSEF SABA

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar 

quanto a carta precatória, bem como, dar o prosseguimento ao feito 

visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104373 Nr: 12301-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VICTOR DE MATOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls.151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801365 Nr: 7796-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. CONVERTEDORA DE GÁS NATURAL 

VEICULAR LTDA, VANDA ELIZABETE BRAGATO FERNANDES, AUDAIRA 

DE CAMARGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 07/2017-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459049 Nr: 28768-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CORREA VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, bem como, dar o devido prosseguimento ao 

feito visando o recebimento do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459049 Nr: 28768-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CORREA VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, bem como, dar o devido prosseguimento ao 

feito visando o recebimento do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 3439-21.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTORTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS MARIA CHERUBINI 

PEREIRA COSTA - OAB:8177/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 1- Deverá a parte autora, no prazo 1(quize) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 380, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 3439-21.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTORTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS MARIA CHERUBINI 

PEREIRA COSTA - OAB:8177/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 1- Deverá a parte autora, no prazo 15(quize)dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.380, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249571 Nr: 16808-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias , manifestar 

quanto o pleito da Defensoria Pública, bem como, dar o prosseguimento ao 

feito visando a satisfação do seu crédito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76423 Nr: 7392-17.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A - CRÉDITO FINANCIAM. E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE M. XAVIER BISPO - OAB:5.715 - MT, 

HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 Intimação das partes para, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da certidão de fls. 269

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946038 Nr: 58035-56.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:260289-SP, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12.951/MT

 Intimação das partes para, no prazo de 15(quinze)dias, o autor se 

manifestar acerca da certidão de fls. 127, dando devido prosseguimento 

ao feito, bem como, o requerido, indicar a localização dos bens objetos 

desta demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462220 Nr: 30887-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAID AHMAD KARFAN NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CARVALHO STELLA 

- OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:7.629/SC

 Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo pericial de fls. 256/259.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271152 Nr: 2904-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. C. FERREIRA ME, MAURO YAMASHITA, 

NEIFE PAZ DE ALMEIDA GODOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 Vistos etc...

Observando-se a sentença de fls. 284, transitada em julgado conforme 

certidão de fls. 296, segue alvará em favor de M. J. C. Ferreira ME, de 

acordo com os dados bancários indicados na petição de fls. 282, (Caixa 

Econômica Federal, Agência 1695, C/C 00032000-0, Operação 013, Titular 

Mauro Jorge Cordeiro Ferreira, CPF: 766.352.957-04).

Ademais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741782 Nr: 38626-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S MOURA E CIA LTDA, ANDERSON SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 Vistos etc...Em primeiro lugar, ante o documento apresentado às fls. 

263/324 proceda-se a alteração do polo ativo da ação, passando a 

constar Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados.Indefiro o pleito constante no item b da 

petição de fls. 259(...)Assim, expeça-se carta precatória para citação e 

demais atos quanto ao executado Anderson, com prazo de 90 dias, a ser 

cumprida no endereço: Avenida Benedito Salome, Nº 587, Bairro Jardim 

Pindorama I, Rondonópolis/MT.Para tanto, intimo o exequente para recolher 

as custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a 

diligência, comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, 

para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio 

da celeridade processual, sob pena de suspensão do feito.Quanto ao 

pleito contido no item d de fls. 259, verifica-se que a empresa não possui 

qualquer movimentação financeira, bem como não possui bens, conforme 

pesquisas efetuadas pelo Juízo às fls. 78/80 e 152/156.Assim, em caso 

de inércia do exequente, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Por 

derradeiro, conforme sentença prolatada nos autos de Embargos à 

Execução código 741782: “(...) para declarar a ilegitimidade passiva da 

embargante para figurar nos autos da Execução código 741782, 

determinando, após o trânsito em julgado, a liberação do valor arrestado 

naquele caderno processual (...)”, procedo ao desbloqueio do montante 

indisponibilizado às fls. 80 via sistema BacenJud (extrato anexo).Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267313 Nr: 26781-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISILVA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:115762/SP

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Embargos à Execução em fase de cumprimento de 

sentença ajuizado por MARISILVA FERREIRA DE MOURA em face de 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NP.

A sentença de fls. 106/109 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por MARISILVA FERREIRA DE MOURA em face de 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NP, para declarar a ilegitimidade passiva da embargante 

para figurar nos autos da Execução código 741782, determinando, após o 

trânsito em julgado, a liberação do valor arrestado naquele caderno 

processual. E, ainda, por ter a embargante decaído de parte mínima, 

condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
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Às fls. 116 o Banco apresentou o comprovante de depósito do valor 

referente aos honorários advocatícios, e às fls. 122, apesar de ter 

pleiteado pelo pagamento de R$ 6.184,16 a título de honorários, o 

causídico da embargante concordou com o com o valor depositado nos 

autos.

 Assim, observando-se o teor da sentença acima transcrita, procedo 

neste momento, ao desbloqueio do montante arrestado da conta bancária 

da embargante Marisilva (extrato em anexo), bem como expeço alvará em 

favor do causídico da embargante, conforme dados bancários indicados 

na petição de fls. 122 (Banco Inter 77, Agência 0001, Conta Corrente 

1090472-7, Titular Gefferson Almeida de Sá, CPF 000.777.781-70).

Diante do exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA este Embargos à 

Execução em fase de cumprimento de sentença ajuizada por MARISILVA 

FERREIRA DE MOURA em face de ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794113 Nr: 418-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY HIROTOMI NAKAGAWA - ME, HENRY 

HIROTOMI NAKAGAWA, JANETE TAMAMI TOMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927060 Nr: 47689-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F2X COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE ELZIO SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814939 Nr: 21393-21.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da carta precatória fls.189/191.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020790-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020790-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: INTERCONTINENTAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Vistos... Considerando o pedido de inclusão dos 

avalistas feito na petição de emenda de ID 16683993, proceda-se a 

retificação do polo passivo para que constem Fernando Silva Bustamente 

dos Santos e Márcia Regina da Silva Santos. Citem-se os executados, 

expedindo-se os mandados de citação e penhora, observando-se os 

endereços declinados pela parte autora na petição de ID 16683993, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 
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intimando-a, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito 

de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Com efeito, Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, 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. Citem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de dezembro de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de 

Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4098-93.1998.811.0041 – Código 13129

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA e 

RUY DE SOUZA GONÇALVES e Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves e 

EVÁDIO CORREA FERRER e ESPÓLIO DE ANTONIA CORREA FERRER e 

EVÁDIO CORREA FERRER e LIDIA SUELY DUNIZ FERRER

INTIMANDO(A, S): Lidia Suely Duniz Ferrer, Cpf: 11115254120, Rg: 

65392-6 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para manifestar se tem interesse na restauração dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 11 de dezembro de 2018.

 

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15704-59.2014.811.0041 – CÓDIGO 878356

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

PARTE REQUERIDA: AGAPE INFORMÁTICA LTDA e NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY

INTIMANDO(A, S): Agape Informática Ltda, CNPJ: 10276765000102, Noely 

Santos Gogolevsky, Cpf: 53515099115, Rg: 03987094 SSP MT

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, 11 de dezembro de 2018. Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 12326-32.2013.811.0041 – Cod. 805855

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EXECUTADO(A,S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

CITANDO(A,S): Lyelber Carneiro de Moraes, Cpf: 00268193177, Rg: 

1550314-3 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.723,01

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima 

qualificadas, 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. Cuiabá - MT, 

12 de dezembro de 2018. Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030779-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004975-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

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, 12.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033339-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042700-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AYOUB MALOUF (RÉU)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020192-35.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO MARQUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de 

id. 16580921, no prazo legal.

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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

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 proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039369-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036259-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYLENE DE ARAUJO BASTOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção, com REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032951-94.2018.8.11.0041

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:

RUANA MATOS ALVES (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder à 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O último pedido do autor é repetitivo. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos 

já analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

13.12.18

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1043248-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKLES BORGES TAQUARY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a inclusão de todas as partes da ação principal e 

seus advogados nos autos, pois a decisão aqui lançada, a todos irá 

alcançar, certifique-se. Analisando os autos, verifica-se que no processo 

associado não resta comprovada nenhuma constrição judicial, estando o 

feito no cumprimento de carta precatória. De outra banda, denota-se que a 

busca e apreensão ali concedida é oriunda de um Contrato de Alienação 

Fiduciária, onde o bem somente poderia ser objeto de negociação, através 

de anuência do credor fiduciário. Razão pela qual, delego para 

posteriormente, apreciar pedido de liminar para manter o autor na posse 

do bem. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Citem-se para 

responderem, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.12.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043481-60.2018.8.11.0041

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:

ERIKA BATISTA CABRAL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.12.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043476-38.2018.8.11.0041

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:

JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.12.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042665-78.2018.8.11.0041

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:

IGOR SOARES MOREIRA (RÉU)

ALTO POSTO DA GUIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043513-65.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

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:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

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: 1010723-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012812-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (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: 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)

 

Vistos, etc.Adite-se o mandado executivo no endereço declinado pelo 

autor para regular cumprimento.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043652-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALTER DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043658-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREDIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043662-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043662-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043658-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREDIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043652-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALTER DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043513-65.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022472-42.2018.8.11.0041

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:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043481-60.2018.8.11.0041

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:

ERIKA BATISTA CABRAL (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034849-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043476-38.2018.8.11.0041

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:

JANAINA YAMAMURA RIOS SALIBA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042665-78.2018.8.11.0041

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:

IGOR SOARES MOREIRA (RÉU)

ALTO POSTO DA GUIA LTDA (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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005903-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO(A))

RUBENS AZEVEDO DA SILVA OAB - MT4176/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028831-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003426-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISVALDO PAIVA DE MENEZES OAB - DF29518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestar sobre o Recibo de Protocolamento de 

Ordem, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Fica o advogado da parte autora intimado para tomar ciência do alvará 

expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779849 Nr: 33342-76.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124858 Nr: 20848-43.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., LAURO RONDON 

BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGI COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP, JULIANA CAMPOS SARGI, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792770 Nr: 46859-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ POLPAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA -M 

E, DALVA DA SILVA GONÇALVES KNOLL, JOSÉ NILTON KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876757 Nr: 14621-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NOGUEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919929 Nr: 43387-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ROSA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940218 Nr: 54696-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079987 Nr: 1499-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO 

PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 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): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169370 Nr: 39873-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria pública - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 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): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa quanto à intimação 

do executado acerca da penhora e avaliação, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134080 Nr: 24710-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 101/105 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Elen Auxiliadora Pereira de Matos, Cpf: 

35285524172, Rg: 380.516 SSP MT

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125975 Nr: 21318-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA, CLAUDIO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134438 Nr: 24855-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1055534 Nr: 48980-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A

 Vistos, etc.

Tenho por cumprida a obrigação pela penhora, não impugnada nos autos.

Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 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

 Vistos, etc.

A ação de execução de sentença não é atrativa a ação de conhecimento, 

em face de já ter ocorrido o trânsito em julgado, encerrando a prestação 

jurisdicional. Razão pela qual, resta prejudicado pedido de conexão de 

ações.

De outra banda, o autor não manifestou interesse em acordo, como 

informou o não cumprimento da avança anterior, pelo que, inviável 

audiência conciliatória.

Com relação de violação do direito Constitucional do devedor, entendo que 

as medidas coativas postuladas pelo autor em nada ajudará ao 

recebimento de seu crédito.

Ademais, caberia ao autor quando do do financiamento, observar a saúde 

financeira de seu cliente.

Oficie-se ao Renajud em busca de bens, encontrando proceda-se a 

restrição judicial e expeça-se mandado de penhora/avaliação.

Proceda-se a restrição cadastral no Serajud do executado, referente a 

este feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da anuência do autor como o valor depositado pelo requerido, tenho 

por cumprida a obrigação, nada mais havendo que reclamar nos autos.

Expeça-se alvará e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK (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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006024-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA (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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005700-38.2017.8.11.0041

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:

MATEUS JEFFERY DIAS (REQUERIDO)

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, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011060-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007122-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JINEI FRANCISCO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Anote-se a Justiça Gratuita concedida no v. Acórdão. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer 

pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na inicial, 

não de plano que afirmar que os referidos violam disposição legal. Não 

vejo elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em 

valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não 

existe demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e 

tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 
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prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o depósito do valor 

incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Diante do exposto, 

faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o 

depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta 

autorização. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se para responder, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028348-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a retificação da inicial com relação ao valor da causa, 

para surtir seus efeitos legais. Anote-se. Cumpra-se determinação 

anterior em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043652-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALTER DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043658-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREDIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043662-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 
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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, 13.12.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003426-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISVALDO PAIVA DE MENEZES OAB - DF29518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a falta de impugnação da penhora, tenho por 

satisfeita a obrigação pelo valor ali bloqueado, nada mais havendo que as 

partes reclamarem. Expeça-se alvará em favor do credor e após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.18

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT10827/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que restou liquidada a obrigação como 

anunciado pelo autor e não impugnado pela parte requerida, tenho por 

cumprida a obrigação, nada mais havendo que reclamar. Decorrido o 

prazo de recurso, certifique-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.12.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021055-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Ordinária de 

Cobrança contra Waldir Antônio Serafim da Silva, visando o recebimento 

da importância de R$ 45.882,79 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e 

dois reais e setenta e nove centavos). Afirmou, em suma, que em 

21/02/2009 o requerido efetuou um agendamento de nº 2244 para que no 

dia 26/02/2009 fosse creditado na conta corrente do HSBC (também de 

sua titularidade) o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Contudo, esta transação não foi efetuado em razão de insuficiência de 

saldo na conta corrente. Entretanto, por falha no sistema do Banco, o TED 

foi devidamente creditado em 27.12.2013, na conta corrente n. 282.616-6, 

mantida na agência 638, Banco 399 (HSBC-BANK BRASIL S/A – BANCO 

MULTIPLO) a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Asseverou que informou o requerido sobre o ocorrido, bem como foi 

procedido a sua notificação extrajudicial em 21/08/2014, porém, não teve a 

devolução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja 

importância atualizada hoje perfaz o valor de R$ 45.882,79 (quarenta e 

cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos). 

Rogou pela procedência do pedido. Juntou documentos de id. 

8744795/8744892. Em resposta (id. 9505543), o requerido apresentou 

contestação. Asseverou sobre a cobrança indevida de dívida inexistente 

visto que o autor não trouxe aos autos comprovante de a transação 

irregular do valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil). Afirmou não haver 

nenhuma relação entre o agendamento realizado em 26/02/2009 e a 

transferência efetivada em 27/12/2013, nem mesmo que há débito do 

requerido com o autor, visto que, somente houve transferência de valores 

entre contas da titularidade do requerido. Discorreu sobre a ausência de 

constituição em mora visto que não houve comprovação do recebimento 

da notificação encaminhada e excesso de cobrança. Sustentou sobre a 

existência de cotas sociais do requerido na cooperativa autora e a 

possibilidade de reconhecimento do débito. Postulou a pela repetição do 

indébito do valor cobrado indevidamente. Rogou pela improcedência da 

ação. Juntou documentos de id. 950552/9505603. O autor apresentou 

réplica à contestação no id. 9767690 ratificando a tese inicial e requereu 

expedição de Ofício junto a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Sicoob 

Credijud. Houve a prolação de sentença (Num. 9816587 - Pág. 1/Pág.4), 

nos seguintes termos: “Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Ordinária Condenatória e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

condenação, a contar do ajuizamento da ação devidamente corrigido. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e 

retificações de estilo. Após, intimem-se o requerente para pagar a 

condenação em quinze dias, sob pena de penhora e multa de dez por 

cento. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.09.17” . A parte requerida apresentou 

Embargos de Declaração ao id. Num. 9988709 - Pág. 1/Pág.3, tendo sido 

alterado a sentença apenas no penúltimo parágrafo, nos seguintes 

termos: "Condeno o requerente nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

causa, a contar do ajuizamento da ação devidamente corrigido." A parte 

requerente apresentou Recurso de Apelação ao id. Num. 10204896 - Pág. 

1/Pág.12) e nos termos do v. acórdão de id. Num. 14456514 - Pág. 1/ Num. 

14456518 - Pág. 7 foi dado provimento ao recurso onde acolheu a 

preliminar de cerceamento de defesa e declarou a nulidade da sentença 

proferida nos autos e determinou o retorno dos autos a este Juízo para 

oportunizar a dilação probatória pretendida pela parte autora. A parte 

reque r i da  ap resen tou  Embargos  d e  D e c l a r a ç ã o  ( i d . 

14456522-Pág.1/Pág.8) contra o v. acórdão, contudo foram rejeitados nos 

termos do acórdão de id. Num. 14456532 - Pág. 1/Num. 14456537 - Pág. 

1). Conforme decisão de id. Num. 14472884 - Pág. 1 foi determinado por 

este Juízo a expedição de ofício, endereçado ao Sicoob-Credijud, para 

que a cooperativa de crédito apresente os extratos correspondentes à 

conta corrente 10.034-0, na qual deveriam ser debitados os valores 

relativos à transferência eletrônica equivocada, ou, ainda, que informe 

sobre a efetivação ou não do débito a título de transferência. Houve 

resposta da Sicoob-Credijud no id. Num. 15798722-Pág.1 e as partes 

foram intimadas no id. Num. 16592962 - Pág. 1 para manifestarem sobre a 

referida resposta. Conforme certificado no id. Num. 17029069 - Pág. 1 

apenas a parte autora manifestou sobre a referida resposta ao id. 

16722099. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária de contra Waldir 

Antônio Serafim da Silva, visando o recebimento de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), devidamente corrigido cuja importância perfaz o valor de 

R$ 45.882,79 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e 

setenta e nove centavos) referente ao transferência realizada de forma 

equivocadamente, na conta da parte requerida em 27/12/2013. Por seu 

turno, o requerido afirmou não ter sido demonstrado o efetivo débito aqui 

cobrado, visto que os documentos acostados apenas demonstram que 

houve transferência de valores entre as contas de sua titularidade. 
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Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando outras provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria 

de direito e documental e estas já estão nos autos, inclusive a pretendida 

pela parte requerente, qual seja, ofício expedido a Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso – Sicoob Credijud, como determinado no v. acórdão (id. 

14456514), que já se encontra nos autos (id. 15798722), razão pela qual, 

julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Pois bem. Pretende a parte requerente com a presente 

ação o recebimento da importância de R$ 45.882,79 (quarenta e cinco mil 

oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), valor este 

que se encontra devidamente corrigido. Afirmou, em suma, que em 

21/02/2009 o requerido efetuou um agendamento de nº 2244 para que no 

dia 26/02/2009 fosse creditado na conta corrente do HSBC (também de 

sua titularidade) o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Contudo, esta transação não foi efetuada em razão de insuficiência de 

saldo na conta corrente. Entretanto, por falha no sistema do Banco, o TED 

foi devidamente creditado em 27.12.2013, na conta corrente n. 282.616-6, 

mantida na agência 638, Banco 399 (HSBC-BANK BRASIL S/A – BANCO 

MULTIPLO) a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e, em 

razão disso pretende o recebimento do referido valor, devidamente 

corrigido. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta 

dúvida de que a parte requerente possui em seu poder, documento escrito 

que comprova a dívida da parte requerida. A parte requerida, por sua vez, 

em sede de defesa sustenta que não há débito do requerido com o autor, 

visto que, somente houve transferência de valores entre contas da 

titularidade do requerido. Tal fato não procede, tendo em vista que, de 

acordo com a resposta de ofício acostada nos autos no id. 15798722, da 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso – Sicoob Credijud, não houve valor 

debitado na conta do requerido (conta n. 10.034-0), pois desde junho de 

2012 a conta encontrava-se encerrada. Ou seja, não houve transferência 

efetivada entre contas de titularidade do requerido, caindo por terra a 

referida tese. Por outro lado, a parte requerida em vários momentos na 

sua peça de contestação, se propõe em pagar o valor cobrado nos autos, 

caso este juízo entenda ser ele devedor do débito descrito na inicial, 

contudo, com a exclusão dos juros de mora, por ausência de constituição 

de mora do mesmo. Ora, se o requerido não possui débito junto ao 

requerente, não iria propor em pagar qualquer valor que seja, junto a 

referida Instituição Financeira, pelo contrário ira comprovar que nada deve 

a parte requerente. Desta forma, entendo que procede a tese da inicial. 

Por certo devida é a atualização do débito, como posto na ini9cial, 

considerando que o requerido desde 2013 usufruiu do valor em seu 

proveito. Quanto ao pedido de repetição de indébito formulado pela parte 

requerida, entendo ser inviável, considerando que a requerida não pagou 

qualquer valor ao requerente. Tal fato independe de notificação, pois 

trata-se de ação de cobrança que se impõe atualização do débito pela 

inadimplência. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária de 

Cobrança e ACOLHO pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

do Novo Código de Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento 

do valor R$ 45.882,79(quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), devidamente atualizado a partir da 

citação válida. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por 

cento) da condenação, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e retificações 

de estilo e nada sendo requerido, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

13/12/2018.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030850-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. E. R. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

103850-84.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão c/c Liminar Vistos. 

Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIMO o autor para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de 

distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Cuiabá/MT, 18 de 

setembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026625-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15 

DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038250-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ASSUNCAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038250-52.2018.8.11.0041 Declaratória Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais e Tutela de Urgência Vistos. CLAUDIO ASSUNÇÃO DA SILVA 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais e Tutela Antecipada em face de BANCO BRADESCARD S.A, 

aduzindo que teve o nome inserido indevidamente no cadastro de 

restrição ao crédito pelo réu, por força de inadimplemento de contrato 

bancário que afirma não ter celebrado com o réu. Informa que após ter 

perdido seus documentos pessoais, RG e CPF, em janeiro de 2016, tem 

sido vítima constantemente de fraudes e inclusões indevidas do seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito. Pleiteou, liminarmente, pela exclusão 

do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito em razão do contrato em 

questão, bem como que o réu se abstenha de enviar qualquer tipo de 

cobrança do mencionado contrato ao autor. Síntese necessária. Decido. 

Concedo ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC, ante a existência de elementos que 

demonstrem a alegada insuficiência de recursos (id. 16293110). No que 

diz respeito ao pedido liminar, não verifico, em sede de cognição sumária, 

a demonstração dos pressupostos incertos no art. 300 do CPC 

(probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou propósito 

protelatório), uma vez que a primeira página do Boletim de Ocorrência de 

extravio de documento anexado no id. 16293120 informa como data do 

fato, 18/02/2016 e a cédula de crédito bancário com garantia fiduciária 

informa como data de celebração, novembro de 2015 (id. 16293121). O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o nome do autor 

permaneça com restrição de crédito até o deslinde da presente ação, 

também resta afastado, uma vez que a restrição se deu em janeiro do 

corrente ano, portanto, há mais de 10 (dez) meses, conforme se verifica 

do extrato de anotações emitidos pelo SERASA, acostado no id. 

16293128. Aliado a tais fatos, a suposta fraude apontada prescinde de 

instrução probatória. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de 

urgência pleiteado pelo autor, ante a ausência de demonstração dos 

pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. 1. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante ao não 

comparecimento de representantes da Instituição nos atos designados e o 

percentual baixo de êxito nas conciliações. 2. Ressalto, todavia, que caso 
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haja interesse das partes na realização do ato, nada impede que seja 

posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 3. 

Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do 

CPC, por se tratar de relação de consumo, cujas regras do Código de 

Defesa do Consumidor são aplicadas. 4. CITE-SE o réu na forma do art. 

335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos 

do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160582 Nr: 11968-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE ROYA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Certifico que, nesta data intimo a parte autora/credora para, no prazo 

legal, manifestar sobre o depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452264 Nr: 24434-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS LOPES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825454 Nr: 31461-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LANA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913840 Nr: 39373-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842922 Nr: 46867-91.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de assinatura do Banco/credor no acordo noticiado nos 

autos em apenso e não manifestação dele quando intimado para 

regularização do documento, conforme certidão de fl. 172 dos autos em 

apenso, cód. 843819, intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do processo por desídia.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436074 Nr: 14640-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELDE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAIR ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 indique a parte devedora dados bancários para expedição de alvara, no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156213 Nr: 9302-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DOS SANTOS NADAF PEIXOTO - ME, 

LUIZ FERNANDO PEIXOTO, NADIR DOS SANTOS NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Xavier Silva - 

OAB:7.406/PR

 manifeste o credor em cinco dias sobre a certidão negativa do senhor 

oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415532 Nr: 3680-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEY VICENCIA LUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIMENES DE 

FREITAS ERRANTE - OAB:6767/MT

 Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a 

resposta enviada pelo departamento de depósitos judiciais, acostado às 

fls. 185/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 450107 Nr: 22826-65.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PERON, ELENIR PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, EBC SALES, 

ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Processo pendente de recolhimento das custas e taxa judicial, por esta 

razão, assinalo prazo de quinze (15) dias (art. 290 do CPC) o Credor 

promova a devida regularização/recolhimento das custas judiciais indicada 

a fl. 324 sob pena de cancelamento da distribuição.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 450104 Nr: 22823-13.2010.811.0041

 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: JOAO PERON, ELENIR PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 22823-13.2010.811.0041 – ID: 450104

Ação Revisional

 DESPACHO

 Vistos.

Nos termos do §1º, do art. 485, do CPC, intimem-se pessoalmente os 

Autores para, no prazo de cinco (5) dias, cumprir a determinação de fl. 

164.

 Intime-se.

 Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949684 Nr: 60142-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRÉ MASSAROTE IBANHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Autos 949684 – Execução

 DECISÃO

 Vistos.

Conforme a recente súmula 242/TR de 18/12/2017 que dispõe que “o bem 

alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora nas execuções 

ajuizadas contra o devedor fiduciário”.

Neste mesmo sentido temos o art. 101 da Lei nº 13.043/14 o qual alterou o 

Decreto-Lei nº 911/69: “Não será aceito bloqueio judicial de bens 

constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo 

que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser 

resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º”.

Verifico que o veículo de fl. 158 é objeto de alienação fiduciária, logo, 

inoportuna a penhora do veículo marca/modelo HYUNDAI/HB20 1.6, placas 

QCA2332, com alienação em face do BANCO J. SAFRA S.A., conforme 

demonstrativo de fl. 158, pelo que indefiro o pedido, neste sentido.

Intime-se o Devedor, na pessoa do advogado constituído ou 

pessoalmente, via postal, sobre a penhora de fls. 148-149, em seguida 

intime-se o credor para, em cinco (5) dias, promover o prosseguimento do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241445 Nr: 9973-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PERON, ELENIR PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9973-63.2006.811.0041 – ID: 241445

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado a ser cumprido no 

endereço de fl. 102.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721276 Nr: 16773-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA PACHER AGRA GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o valor penhorado do 

Executado via bacenjud (fl.217), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo 

extinto a presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento do valor penhorado a fl.217 em favor 

do exequente, conforme dados bancários indicados a fl. 220.

Por fim, restitua-se ao Banco Executado o valor que foi depositado em 

duplicidade, eis que além da penhora bacenjud houve o depósito 

espontâneo pelo executado. Expeça-se o alvará.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779350 Nr: 32795-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Autos nº 32795-36.2012.811.0041 – ID: 779350 - Execução de Titulo 

DECISÃO Vistos. (...). A exceção de pré-executividade constitui-se em 

defesa de cunho excepcional em sede de execução, cabendo sua 

oposição para discussão de matéria que seja cognoscível de ofício e onde 

não haja necessidade de dilação probatória, como no caso presente. (...). 

(Agravo de Instrumento Nº 70070970363, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

24/11/2016). (ressaltei).Com efeito, o incidente é passível de apuração 

mediante simples e imediata análise dos documentos acostados pela 

excipiente, sendo, pois, cabível a exceção tão somente no que tange a 

alegada ausência de intimação da penhora do imóvel do qual a excipiente 

é meeira.Insisto, ante a farta e inquestionável documentação apresentada 
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pela Excipiente, onde demonstra com clareza os fatos alegados sem que 

haja necessidade de dilação probatória, acolho parcialmente a exceção de 

pré-executividade e dou por suprida a falta de intimação da penhora de 

GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, coproprietária dos imóveis sob 

matriculas 11.132 e 11.133, situados na Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, objeto de penhora nestes autos, consignando que o prazo 

para eventual medida judicial pertinente a espécie começará fluir a partir 

da intimação deste decisum. No mais, a despeito das demais alegações 

postas na exceção, refuto-as sem maiores delongas, já que quase todas 

elas amplamente discutidas e rejeitadas nos Embargos já julgados e as 

demais não se amoldam às matérias excepcionalíssimas e possíveis de 

serem tratadas em exceção de pré-executividade. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018 - JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA - Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16419 Nr: 7691-96.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AVELINO BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente peticionou (fls. 371/372), informando a 

liquidação/satisfação do débito pelo executado, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, julgo extinta a presente execução de sentença.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292863 Nr: 5817-12.2018.811.0041

 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: EDMUNDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Autos n.º 5817-12.2018.811.0041 – ID: 1292863

EMBARGOS DE TERCEIRO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e paragrafo único, do CPC, entendo 

desnecessária ao deslinde da questão a produção de prova testemunhal 

e/ou pericial além das provas documentais colacionadas pelas Partes, 

ensejando in casu, o julgamento antecipado da lide.

 Mantenha-se o processo concluso para julgamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 891699 Nr: 24356-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GONZALES DA COSTA, ADRIANA 

DA SILVA LEITE, LEANDRO GONZALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Processo nº 24356-65.2014.811.0041 – CÓD. 891699

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de impugnação a penhora online (fls. 139/140), onde o 

impugnado/executado LEANDRO GONZALEZ DA COSTA alega, em linhas 

gerais, que a quantia bloqueada no valor R$ 2.275,64 (dois mil e duzentos 

e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme fl. 139-v, 

trata-se de verba de natureza salarial, portanto, impenhorável, por 

imposição legal.

 Uma vez que a parte credora se manifestou aos autos em fls. 151/152, 

resta infrutífera o seu acolhimento, já que a conta atingida pelo bloqueio é 

de titularidade do executado, conforme demonstrado na fl. 139-v, do 

banco Itaú.

 Ante os documentos colacionados aos autos, os quais corroboram com a 

farta documentação apresentadas (fls. 143/148), especificamente no 

artigo 833, IV, do CPC que reza acerca da impenhorabilidade da constrição 

de verba salarial.

 Diante da demonstração contundente apresentada pelo executado acolho 

a impugnação à penhora de fl. 139-v, de consequência, determino o 

levantamento da quantia bloqueada a fl. 139-v, em favor de LEANDRO 

GONZALEZ DA COSTA, com transferência para a conta bancaria que 

será indicada pelo executado, visto que a conta informada em fl. 142, não 

recebe transferência, haja vista, tratar-se de conta salarial. Expeça-se 

alvará.

 Determino ainda, a secretaria que cumpra-se com a decisão de fl. 137

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733406 Nr: 29651-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/O

 Autos nº 29651-88.2011.811.0041 – ID. 733406

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Atendendo ao pedido do Credor segue anexo o demonstrativo de 

levantamento da restrição realizada às fls. 270 e 279 sobre o veículo de 

placas NJU7936.

 Intime-se o Credor, para no prazo de cinco (5) dias, manifestar seu 

interesse na expedição de mandado de penhora do veiculo placas 

NJQ3484, objeto de restrição online (fl. 270), efetuando o pagamento da 

diligencia no prazo assinalado.

Decorrendo o prazo alhures sem manifestação do credor certifique-se e 

voltem conclusos para liberação da restrição de fl. 270.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138223 Nr: 26659-81.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 296 de 648



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE SOUZA SILVA, SINHORINA 

CECILIA SILVA, ROZANE DE FÁTIMA MONTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26659-81.2016.811.0041 – ID. 1138223

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido do credor e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e paragrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1205848 Nr: 6768-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742100 Nr: 38960-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, ANA 

CRISTINA VALIM REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002030-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (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 ID 11812815, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013110-84.2016.8.11.0041

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:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033812-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALESSA KELLY JORGE DA SILVA OAB - DF51252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALN REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - ME 

(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 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 devolução da precatória.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012859-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIZEL SEBASTIAO RODRIGUES LISBOA (RÉU)

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(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 sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012859-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIZEL SEBASTIAO RODRIGUES LISBOA (RÉU)
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FURGOES CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(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, 

referente ao requerido LORIZEL SEBASTIÃO RODRIGUES LISBOA, 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: 1035940-10.2017.8.11.0041

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:

EDCLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo id.15931936 

datado em 15/10/2018) requer de dilação de prazo ( 30 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016621-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

B K B FONTES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016621-56.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Revogo o item I da 

decisão de ID 11276346, e determino o DESENTRANHAMENTO destes 

autos dos ID’s 10096615, 10096622 e 10096631, JUNTANDO nos autos 

apensos de n. 1003246-51.2018.8.11.0041, visto que consta a inscrição 

distribuído por dependência. Ademais, está causando tumulto ao analisar 

os autos. Após, retornem ambos os autos conclusos. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855295 Nr: 57760-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANETE DE ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não apresentou comprovante de depósito de diligência nos autos e 

não se manifestou sobre os meios de condução 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.: 462861 Nr: 31334-97.2010.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE e a parte 

autora não retirou o edital expedido.

 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.: 884163 Nr: 19314-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769476 Nr: 22443-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B/MT

 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, 

impulsiono os autos para intimar o advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO, OAB/SP 221.386 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.: 68881 Nr: 5110-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRUANZA S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerente, ante a atualização do cadastro de advogado, 

da sentença de fls 170 cuja parte dispositiva vem aseguir transcrita:(...) 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Torno definitivo o valor de guarda do bem de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em 10/03/2015, ao Sr. Nelson Constenaro, que 

teve o encargo de fiel depositário do bem, consoante decisão de fls. 155 

que passou irrecorrida.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154865 Nr: 916-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:7070-A/MT, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10.022

 I – Defiro o pedido de juntada de documentos realizada em audiência. II – 

Intime-se o executado, pessoalmente e através de seu patrono, via 

publicação no Diário Oficial, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da proposta de acordo trazida pelo banco 

exequente nesta audiência. Após, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se, saindo os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216339 Nr: 1423-65.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito já foi devidamente sentenciado 

à fl. 482, exaurindo a jurisdição deste Juízo.

Assim, expeça-se o competente alvará em favor do exequente, na forma 

determinada na sentença de fl. 482.

Após, arquivem-se os autos imediatamente.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871933 Nr: 11012-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR MENDONÇA DE SOUSA, ROSIMAR 

MENDONÇA DE SOUZA, RONALDO MENDONÇA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893494 Nr: 25563-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT, Whashington Faria Siqueira - OAB:18071A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos verifico que consta na sentença 

no 11º parágrafo " intimar a parte exequente" entretanto trata-se de erro 

material, desta feita impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte 

EXECUTADA para informar os dados bancários do autorizado para 

proceder à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o 

artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, sob pena de arquivamento do processo, no estado em que se 

encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831806 Nr: 37441-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE ARRUDA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Diante do silêncio das partes, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

imediatamente.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1155633 Nr: 34168-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 Tendo em vista que nos autos consta como parte executada o HSBC 

Bank Brasil S/S - Banco Múltiplo, impulsiono os autos para republicação do 

resumo da sentença visto que a parte requerida foi substituida pelo Banco 

Bradesco S/A: DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, 

declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia 

do Contrato n. 02331449929 e Contrato n. 02331449937, fls. 109/126, 

documentos que aludem ao pedido inicial.

Proceda a Secretaria à alteração do polo passivo para Banco Bradesco 

S/A, fazendo constar na capa dos autos e no sistema Apolo, diante dos 

documentos constantes dos autos.

Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do 

art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à requerente os documentos 

apresentados pelo requerido, acostados às fls. 109/126 (Contrato n. 

02331449929 e Contrato n. 02331449937), substituindo-os por fotocópia.

Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 
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com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1007053-16.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado. II – Ao contestar a presente ação, argui 

a empresa requerida, como matéria preliminar, vício da citação, postulando 

pelo reconhecimento da nulidade da citação realizada. Tenho que a 

arguição não merece prosperar. Não obstante os argumentos da 

requerida de que a carta de citação deveria ter sido recebida e assinada 

pelo sócio administrador, Sr. Carlos Soares Palácio. A citação se deu pelo 

correio, via carta de citação, que foi devidamente entregue no endereço 

da empresa, tendo anotação de recebimento de Eva Soares, conforme se 

verifica do aviso de recebimento vindo no Id 8235014. Portanto, a carta de 

citação foi regularmente endereçada à empresa requerida, sendo 

plenamente aplicável a teoria da aparência para considerar válido o 

recebimento da carta pela pessoa que a subscreveu, não havendo 

qualquer vício no ato citatório. Essa é a “jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, (que), com base na teoria da aparência, considera 

válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como 

representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à 

inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi 

praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes” (REsp 

1654585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Rejeito, portanto, a preliminar arguida. 

Ainda em preliminar, argui a empresa requerida, a inépcia da inicial, 

aduzindo ser caso de litisconsórcio passivo necessário. Argumentando 

que o ajuste restou garantido por alienação fiduciária do imóvel 

pertencente a Ataíde Palácio e Eva Soares Palácio. Que, supostamente 

também deveriam ter sido chamados ao polo passivo. Que a ação teria 

sido distribuída de forma viciada, sem que os titulares dominiais do imóvel 

alienado tenham sido também efetivamente arrolados na inicial do feito 

como parte passiva da lide. Assim, pede que Ataíde Palácio e Eva Soares 

Palácio sejam arrolados para compor o polo passivo da lide, como 

litisconsorte necessário. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pela requerida, tenho que a arguição não merece prosperar. 

Com efeito, o banco trouxe aos autos no polo passivo a empresa 

devedora. Portanto, a relação processual está efetivamente configurada. 

De forma que não entendo necessária a inclusão no polo passivo dos 

fiduciantes, nem tão pouco entendo que sua ausência configuraria a 

inépcia da petição inicial. Descabido, portanto, o pretenso reconhecimento 

do litisconsórcio necessário, no caso, pelo que indefiro o pedido nesse 

sentido. III – Defiro a produção de prova oral, postulada pela empresa 

requerida, constante na petição de Id 10421267. Assim, diante do 

interesse das partes, entendo necessária a dilação probatória para melhor 

elucidação dos fatos a que alude o pedido inicial. Diante disso, designo o 

dia 12/03/2019, às 15:30 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes, inclusive para depoimento pessoal, seus patronos e 

testemunhas oportunamente arroladas. Ressalte-se às partes que diante 

das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, se faz também possível conciliar na 

audiência instrutória. Desta forma, ante a possibilidade de solução 

amigável nos presentes autos, fica anotado que devem as partes 

formalizarem proposta de acordo e comparecem à audiência munidas da 

mesma. IV – Diante da notícia vinda na petição de Id 16607566, defiro o 

pedido ali constante. E para tanto, expeça-se mandado de reintegração de 

posse, autorizando o oficial de justiça a requisitar todos os meios 

necessários ao cumprimento do mandado, inclusive força policial, na 

forma determinada na decisão de Id 5823821. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 725155 Nr: 20863-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMÁRIO FORTE DALTRO, JAN AUREO 

GOMES DE ANDRADE, LUIS GILBERTO MALACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A, LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA 

(PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755

 (Decisão de fls . 334/336) Não havendo outra matéria a ser apreciada, a 

fim de dar prosseguimento ao processo, decido:a)- Reconheço a revelia 

do réu Osmário Forte Daltro, Luiz Gilberto Malaco e Jan Áureo Gomes de 

Andrade, todavia, com arrimo no art. 345, II do CPC, entretanto, deixo de 

lhe aplicar os efeitos previstos no art. 344 daquele Código; b)- Não 

vislumbro hipótese que possa levar à extinção do processo sem 

julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, julgo o processo 

saneado, eis que estão presentes todas as condições da ação, bem como 

os pressupostos de validade, existência e desenvolvimento da relação 

processual. Reconheço que as partes são legítimas e bem representadas. 

Assim, saneado o processo, fixo como ponto controvertido: “Se houve a 

prática pelos réus dos autos dos atos imputados pelo Autor e, em caso 

positivo, se configuraram improbidade administrativa”.c)- Indefiro o pedido 

do Município de Cuiabá de reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de indisponibilidade dos bens dos réus;d) Determino que as partes, 

no prazo legal, informem se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas;e)- Escoado o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, vista ao Ministério Público.f) 

Após, retornem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034666-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY APARECIDA DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 
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1034666-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): STEFFANY APARECIDA DA 

SILVA REIS RÉU: ROBERTO DE OLIVEIRA REIS Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, o título executivo em que fora fixado os 

alimentos, sob pena de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042443-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN CARDOSO DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNA PEREIRA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042443-13.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): VANDERLAN CARDOSO DE FARIA RÉU: WAGNA PEREIRA 

SOUZA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a petição inicial, 

sob pena de indeferimento da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028270-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAHEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA NEVES RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA CAPRIATA OAB - MT22801/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028270-81.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LAHEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: MARIA FERNANDA 

NEVES RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Sendo a conciliação e a 

mediação instrumentos efetivos para a solução de conflitos, designo 

sessão de mediação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelilan Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043044-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISALDIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043044-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISALDIR DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor 

da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, trasladando-se a cópia 

do inventário extrajudicial, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1312910 Nr: 11601-67.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:18639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS BOONEN VIOTTO - 

OAB:356564

 Diante do exposto, julgo procedente a presente ação, para declarar a 

qualidade de herdeira de Glenda Balbino Ferreira, e consequentemente, a 

nulidade da ação de inventário n. 1030235, com fundamento no art. 1.829, 

do CC c/c art. 487, do Código de Processo Penal.Concedo a gratuidade 

processual postulada pelo requerido.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa. Consigno que, em face da gratuidade 

processual concedida às partes, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.Por fim, 

ressalta-se que, embora tenha o processo de inventário sido processado 

na forma física, as ações que se originarem do presente julgamento 

deverão ser processados eletronicamente, cabendo aos interessados a 

extração das cópias necessárias para tanto.Transitada em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, 

mediante as cautelas legais.P. R. I. C.Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 

2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327126 Nr: 311-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YPG, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.291 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RIBEIRO CARDOSO - 

OAB:6573/MT, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:10.723/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

311-07.2008.811.0041, Protocolo 327126, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355070 Nr: 25477-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

25477-41.2008.811.0041, Protocolo 355070, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362649 Nr: 32111-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

32111-53.2008.811.0041, Protocolo 362649, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803250 Nr: 9709-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

9709-02.2013.811.0041, Protocolo 803250, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988572 Nr: 17917-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

17917-04.2015.811.0041, Protocolo 988572, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988574 Nr: 17918-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPG, DPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

17918-86.2015.811.0041, Protocolo 988574, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157757 Nr: 34970-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPG, DPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

34970-61.2016.811.0041, Protocolo 1157757, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033210-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ANORIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY XISTO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

MARCOS MIGUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033210-26.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLARICE ANORIA DOS SANTOS REQUERIDO: MARCOS 

MIGUEL PEREIRA DA SILVA, JURANDY XISTO DA CONCEICAO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulatória de 

Registro Civil e Alimentos, proposta por Maria Clara Anoria da Conceição e 

Maria Júlia Anoria da Conceição, representadas pela mãe, Clarice Anoria 

dos Santos, em face de Marcos Miguel Pereira Silva e Jurandy Xisto da 

Conceiçao, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial 

que, a genitora das autoras se relacionou com o requerido Marcos pelo 

período de 05 (cinco) anos, advindo o nascimento das requerentes que, 

são gêmeas e, contam hoje com 11 (onze) anos de idade. Afirma que, 

romperam o relacionamento no início da gravidez e que, logo em seguida 

iníciou um novo convívio com Jurandy, decidindo que, este registraria as 

meninas, apesar de Marcos estar ciente da gestação, visto que, ele não 

teve interesse em reconhecer as filhas. Alega, ainda, que Jurandy 

registrou as meninas, porque acreditava ser o pai biológico e que, após 

descobrir que ele não é uma boa pessoa, decidiu que Marcos deveria 

reconhece-las, como filhas. Aduz, ainda, que Jurandy foi embora de casa 

e que, atualmente as meninas tem contato com Marcos. Com a inicial, veio 

laudo de exame de DNA –id.10466038, realizado no ano de 2012, entre 

Marcos e Maria Júlia, comprovando a paternidade da menina. A ação fora 

recebida no id.10483926. Em audiência de conciliação –id.12062013, 

realizada no dia 06.03.2018, não foi possível a composição entre as 

partes, dada a ausência da parte autora. Na ocasião, Marcos reconheceu 

a paternidade das meninas e, Jurandy concordou com a exclusão de seu 

nome no registro de nascimento das infantes. Os requeridos Jurandy e 

Marcos foram devidamente citados –id.11406434 e 12817716, 

respectivamente, deixando transcorrer in abis o prazo para apresentação 

de defesa, razão pela qual, DECRETO A REVELIA DESTES. O digno 

Ministério Público manifestou-se no id.14596648, opinando pela 

antecipação da tutela, a fim de retificar o registro de nascimento das 

autoras e, fixar alimentos em favor destas. As partes são legítimas, bem 

como, legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em 

marcha regular e não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida 

até o momento, dou o feito por saneado. Com a comprovação da 

paternidade do requerido Marcos, prospera o pedido inicial para retirada 

do nome de Jurandy do assento de nascimento das autoras. Sendo assim, 

diante do resultado positivo de análise genética da paternidade e, 

concordância das partes, com fundamento no art. 356, I do CPC, antecipo 

os efeitos da tutela, declarando MARCOS MIGUEL PEREIRA SILVA, pai 

biológico de Maria Clara Anoria da Conceição e Maria Júlia Anoria da 

Conceição. EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil, no qual as autoras foram registradas, para que de seus nomes seja 

retirados o patronímico “CONCEIÇÃO”, e acrescido “DA SILVA”, ficando 

assim consignado “MARIA CLARA ANORIA DA SILVA e MARIA JÚLIA 

ANORIA DA SILVA”, bem como, para que, se efetue a exclusão do nome 

de seu pai registral e dos avós paternos, procedendo-se a inclusão em 

sua filiação de Marcos Miguel Pereira da Silva e avós paternos: Edson 

Pereira da Silva e Tolentina Morena de Abreu Silva. Em decorrência da 

referida paternidade, o demandado Marcos tem o dever de contribuir com 

a manutenção de suas filhas, razão pela qual, arbitro os alimentos 

provisórios, em 01 (um) salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Os vencimentos se darão 

todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio 

de depósito na conta bancária da parte autora que, deverá informá-la aos 

autos, em 03 (três) dias. Em virtude das partes não terem chegado a um 

acordo, relativamente ao pedido de alimentos, a presenta ação terá seu 
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seguimento quanto a esse pedido. Como medida de celeridade, designo 

sessão de mediação, para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas, 

a ser presidida por mediador certificado. Deverão ser intimados para a 

referida solenidade, a parte autora e o requerido Marcos. Intimem-se as 

requerentes, por meio do culto advogado. Sirva cópia da presente como 

mandado de intimação de Marcos.[1] Notifique-se o nobre Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Marcos Miguel Pereira da Silva- Rua Londrina, Qd.49, Lt.09, nº602, 

Jardim União, Cuiabá/MT. ZONA 03.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015146-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE GUSMAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA SOARES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015146-31.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ERONILDES DE GUSMAO MARTINS RÉU: ALANA SOARES 

MARTINS Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 25 de 

fevereiro de 2019, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Intime-se a autora, por meio de seu culto advogado. Sirva a cópia da 

presente como mandado.[1] Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelilan Juíza de 

Direito [1] Alana Soares Martins – Endereço: Rua Clara Nunes, nº 127, 

Bairro: Santa Izabel, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.035-000. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038396-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLAN BATISTA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEY FATIMA NEVES OAB - MT10737/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SANTANA MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038396-93.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): FERNANDO ALLAN BATISTA DE MORAIS RÉU: ANA 

CAROLINA SANTANA MORAES Vistos etc. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos do 

art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, proposta 

por Fernando Allan Batista de Morais, em desfavor de Ana Carolina 

Santana Moraes, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 30 de janeiro de 2019, às 

15:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto ao 

pedido de tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, deixo para 

apreciá-lo, após a angularização processual, tendo em vista que, não 

houve comprovação dos fatos narrados, quanto ao trabalho e estudo da 

requerida, bem como, o necessário contraditório. Advirta-se o autor que a 

pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em contrário, não 

podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. Intime-se a 

parte autora, por meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 

de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Ana Carolina Santana Moraes – Endereço: Rua 

01, Quadra 52, Casa 14, Bairro: Centro América, Cidade: Cuiabá –MT. 

ZONA 04.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024156-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

FERNANDO CELSO FONTES MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024156-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO, FERNANDO 

CELSO FONTES MORAES DE OLIVEIRA INVENTARIADO: MARIA 

TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Arrolamento Sumário, proposta por Francisco Moraes de Oliveira Filho e 

Fernando Celso Fontes Moraes de Oliveira, visando à obtenção da partilha 

dos bens deixados por Maria Terezinha Fontes de Oliveira, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, a de cujus Maria Terezinha 

Fontes de Oliveira, faleceu em 25 de setembro de 2013 – id. 9304248, era 

viúva, deixou dois filhos Francisco Moraes de Oliveira e Fernando Celso 

Fontes Moraes de Oliveira e não deixou testamento. Infere-se que, o 

acervo hereditário é composto por direito de crédito, que totaliza a quantia 

de R$ 191.344,75 (cento e noventa e um mil trezentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e cinco centavos). Foi relatada a existência de débito de 

R$ 37.316,00 (trinta e sete mil trezentos e dezesseis reais), oriundo da 

ação de execução, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. Entretanto, os herdeiros informaram que a ação foi julgada 

improcedente - id. 11600409. Observa-se que, o herdeiro Francisco 

Moraes de Oliveira é curador do irmão, Fernando Celso Fontes Moraes de 

Oliveira, conforme termo de curatela, acostado ao id. 15847131. A ação 

foi recebida, por força da decisão de id. 9335483, que concedeu a 

gratuidade processual e determinou a expedição de ofício ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, solicitando informações quanto aos valores 

existentes em nome do espólio. O plano de partilha consta do id. 

12830710. O zeloso Ministério Público se pronunciou no id. 16359596 e 

17037257. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, a partilha do crédito deixado por Maria Terezinha Fontes de 

Oliveira, na proporção de 50% para cada herdeiro, 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. Oficie-se o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que, quanto às verbas 

pendentes de pagamento, efetue o depósito da quota parte que cabe ao 

herdeiro maior e capaz, diretamente em conta bancária. A quota parte que 

cabe ao herdeiro maior e incapaz (50%) deverá ser depositada em conta 

judicial, vinculado aos presentes autos. Expeça-se alvará para 

levantamento de 10% (dez por cento) sobre o valor depositado em conta 

judicial, para pagamento dos honorários advocatícios, transferindo-os 

para a conta corrente nº. 5695-2, agência nº. 2793, Bando Bradesco, em 

nome de Bianca Braga, CPF nº. 927.802.701-44 (id. 15847131). Após, 

expeça-se alvará para transferência de metade do remanescente, em 

favor do herdeiro maior e capaz, Francisco Moraes de Oliveira Filho, na 

conta corrente nº. 1451-6, agência nº. 4256, Banco 756, CPF 

109.120.101-34 (id. 158473131). Com amparo na concordância do zeloso 

Ministério Público - 17037257, defiro o levantamento da quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), da parte que cabe ao curatelado, para que 

sejam custeadas as despesas com as férias do mesmo, mediante 

prestação de contas, em 02 (dois) meses. Expeça-se o competente 

alvará, depositando-se a quantia na conta corrente nº. 5789-4, agência 

nº. 4256, banco 756, em nome de Fernando Celso Fontes Moraes de 

Oliveira, CPF 704.261.031-81 (id. 158473131). Ressalta-se que, o 

remanescente da quota parte que cabe ao curatelado, deverá permanecer 

depositada em conta judicial, e somente poderá ser levantada mediante 

autorização judicial. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 
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tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do 

CPC. Após, com o trânsito e julgado da sentença, procedam-se as devidas 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de 

nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031433-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE ALMEIDA LIMA OAB - 014.584.081-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARQUEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031433-69.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ALVARO FERNANDO MARQUEZI DE LIMA REPRESENTANTE: 

CLEIDIANE ALMEIDA LIMA EXECUTADO: DIEGO MARQUEZI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta por Marcos Siqueira 

do Nascimento, devidamente qualificado nos autos. Consta dos autos que, 

o autor convivia, em união estável, reconhecida por escritura pública e 

sentença judicial (cód. 851351), com Jacira Aparecida da Anunciação, 

falecida em 13/11/2013 – id. 10845181, que não deixou descendentes. 

Infere-se que, o autor realizou acordo de partilha com os herdeiros de sua 

falecida companheira, restando-lhe o direito à percepção de pensão por 

morte e os valores existentes em conta bancária em seu nome. 

Acompanharam a inicial, a escritura pública de reconhecimento de união 

estável, realizada em 13/04/2010, pelos conviventes – id. 10845186 (p. 1), 

certidão de inteiro teor do processo de reconhecimento e dissolução de 

união estável - id. 10845186 (p. 3) e cópia da sentença proferida no 

referido processo (id. 10845186 (p. 4). A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 11320563, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que 

informasse quanto a existência de numerário, em nome da falecida. 

Resposta ao ofício expedido consta do id. 12303048. Proferida decisão no 

id. 12612069 determinando a inclusão dos ascendentes da falecida, 

considerando que parte dos valores a serem levantados constituíam-se 

em saldo de conta corrente. Sebastiana Francisca da Cruz Anunciação foi 

citada e se habilitou nos autos, juntando procuração no id. 16212717. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Primeiramente, consigno que há três 

naturezas diferentes de valores que se pretende o levantamento, uma se 

refere a saldo de conta vinculada ao PASEP, no valor de R$ 1.038,59 (mil 

e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), outra em saldo de conta 

corrente de R$ 8.856,99 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e nove centavos), transferidos de acordo com o comprovante de 

id. 12303048, e outra se refere a título de capitalização, no valor de R$ 

2.636,10 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), 

transferidos de acordo com o comprovante acostado ao id. 12766564. O 

Decreto nº. 85.845/1981 regulamentou a Lei 6.858/1980, esclarecendo 

quais e como deveriam ser pagos determinados valores não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares. O decreto em comento dispõe que os 

valores nela referidos serão pagos aos dependentes do titular e, somente 

em sua falta, deveria ser observada a ordem de vocação hereditária. 

Quanto ao saldo em conta vinculada ao PASEP não há dúvidas se destina 

integralmente ao autor, claramente dependente da falecida, o que, 

inclusive, foi por ela reconhecido em vida, por meio da escritura pública, 

bem como, pelo fato de ser beneficiário da pensão por morte decorrente 

do seu falecimento. Por outro lado, o saldo em conta corrente e a 

aplicação financeira levou este juízo a chamar a ascendente da falecida, 

na decisão proferida no id. 12612069. Ocorre que, o mesmo decreto já 

referido permite o levantamento em favor dos dependentes, em seu art. 

1º, inciso V, dos saldos de contas bancárias e fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) OTNs e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Como se 

percebe, os valores não ultrapassam o limite estabelecido pela lei, razão 

pela qual, deverá ser integralmente levantado em favor do dependente da 

falecida, afastando, assim, a legitimidade dos herdeiros. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, 

inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de Marcos 

Siqueira do Nascimento, para levantamento dos valores depositados e 

seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta 

indicada nos autos ou fornecida, em 05 (cinco) dias. Intime-se Sebastiana 

Francisca da Cruz Anunciação do teor da presente sentença. Transitada 

em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1039318-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA DE MOURA ARRUDA (REQUERENTE)

JOACY MIGUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039318-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOACY MIGUEL DE SOUZA e ELAINE BENEDITA DE MOURA 

ARRUDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta 

por Joacy Miguel de Souza e Elaine Benedita de Moura Arruda Souza, 

devidamente qualificados nos autos. Esclareceram os autores que, 

contraíram matrimônio em 28 de novembro de 2014, sob o regime da 

comunhão parcial de bens - id. 16116626, do qual não advieram filhos e 

não foram amealhados bens, sendo que, com o divórcio a parte autora 

voltará a usar o nome de solteira. A demanda não conta com interesse de 

incapaz, pelo que não impõe a intervenção do ilustre Ministério Público. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo realizado entre as partes, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO 

o divórcio de Joacy Miguel de Souza e Elaine Benedita de Moura Arruda 

Souza, com fundamento nos arts. 226, §6º da Constituição da República, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Concedo a gratuidade processual postulada. 

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação, 

consignando que a autora voltará a usar o nome de solteira: Elaine 

Benedita de Moura Arruda. Transitada em julgado, promovam-se as baixas 

e anotações de estilo, arquivando-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017790-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENNY GERTRUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017790-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENNY GERTRUDES DA SILVA REQUERIDO: MARIANO DE 

AMORIM Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por 

Genny Gertrudes da Silva, em face de Mariano de Amorim, devidamente 

qualificados nos autos. Após regular trâmite, as partes, em conjunto, 

manifestaram sua desistência da ação, pugnaram por sua extinção, nos 

termos constantes do id. 16820154. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de 

dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007384-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE FRANCA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO(A))

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER RANSDONER MORAES DE MAGALHAES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007384-61.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIELLE FRANCA DE ALMEIDA RÉU: FAGNER RANSDONER 

MORAES DE MAGALHAES Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, 

proposta por Luiz Felipe Almeida Magalhães, representado por sua 

genitora Marielle de França Almeida, em desfavor de Fagner Ransdoner 

Moraes de Magalhães, devidamente qualificados nos autos. Após regular 

trâmite, as partes realizam um acordo, quanto ao objeto da ação, cujos 

termos constam do id. 15543811. O zeloso Ministério Público se 

pronunciou favoravelmente à homologação do acordo – id. 16870970. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo realizado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício a empresa Warmiling Contabilidade, 

localizada na Rua Rui Barbosa, nº. 88, Jardim Goiabeiras, nesta cidade, 

para que efetue o desconto da pensão alimentícia diretamente em folha de 

pagamento do requerido, depositando-a na conta poupança em nome de 

Marielle França de Almeida, nº. 00064808-4, agência 1681, 013, da Caixa 

econômica Federal, CPF nº. 042.451.711 -62. 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, 12 de dezembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039671-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERON CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

FELIPE GUILHERME ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

JULIA ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039671-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FELIPE GUILHERME ULRICH ALVES DE SOUSA, HERON 

CARLOS ALVES DE SOUSA, JULIA ULRICH ALVES DE SOUSA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta por Felipe Guilherme 

Ulrich Alves de Sousa, representado por Heron Carlos Alves de Sousa e 

Julia Ulrich Alves de Sousa, devidamente qualificado nos autos. Consta 

dos autos que, o requerente é portador de Síndrome de Down, e, em 

decorrência de algumas limitações típicas da síndrome recebeu a curatela 

dos genitores. Infere-se que, utilizando-se dos benefícios da Lei 8989/95, 

que garante a isenção de IPI sobre veículos, adquiriu um veículo 

Pálio/Weekend Adventure, placa QBN9061 – id. 16524385 e, hoje, 

decorrido o período de vida útil do veículo pretendem sua substituição por 

um HR-V EX CVT, ano/modelo 20018/2018 e, para tanto, necessitam de 

autorização judicial, para que possa promover a transferência do veículo 

Pálio. A inicial veio acompanhada do termo de curatela definitiva, nota 

fiscal do veículo HR-V EX CVT, emitida em 30/10/2018, nota fiscal do 

veículo Pálio, emitida em 29/02/2016 e proposta de venda do veículo HR-V. 

Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente ao deferimento do pedido – id. 17059594. Observa-se 

que, as partes pretendem a substituição do veículo da família, adquirido em 

nome do autor, em face dos benefícios concedidos aos portadores de 

necessidades especiais e, para tanto, a autorização judicial para 

transferência do veículo se faz necessária. Verifica-se que, o veículo 

Pálio foi adquirido em 2016, sendo natural sua substituição ao longo dos 

anos, razão pela qual, não verifico óbice à concessão do pedido, ainda 

mais frente à aquisição de veículo que trará ainda mais conforto à família. 

Diante do exposto, e com amparo na manifestação Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para autorizar a venda do veículo Fiat/Weekend 

Adventure, placa QBN9061 - id. 16524385, de propriedade do autor, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará, em favor dos curadores, para a transferência do veículo em 

referência à pessoa indicada no recibo de transferência, acostado ao id. 

16524385. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028546-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. D. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. C. R. D. A. (TESTEMUNHA)

J. D. L. (TESTEMUNHA)

D. L. D. C. (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1028546-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA CONSTANCA 

GONCALVES RÉU: BENTO BATISTA DO NASCIMENTO Vistos. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, a requerente 

busca a majoração da verba alimentar, fixada judicialmente em 02 (dois) 

salários mínimos mensais, mais o pagamento de plano de saúde, para 

12,5% (doze vírgula cinco por cento) dos rendimentos do requerido, mais 

a alteração do plano de saúde, do GEAP para o plano UNIMED e despesas 

farmacêuticas. Na decisão de movimentação n. 10213484 foi designada 

audiência de tentativa de conciliação, cuja ata está encartada na 

movimentação n. 10626015. Posteriormente, aportou aos autos a peça de 

defesa, seguida pela impugnação. A requerente apresentou manifestação, 

na qual busca a alteração na forma de prestar os alimentos, a fim de que o 

valor pago atualmente pelo requerido seja repassado em espécie à autora, 

para que ela mesma contrate outro plano de saúde. Com relação ao pedido 

de alteração na forma de prestar o plano de saúde, por ora indefiro, haja 

vista que, pelo menos nesta oportunidade, não há nos autos provas da 

negativa de cobertura pelo atual plano de saúde (GEAP). Ressalto, 

entretanto, que após a instrução processual, tal questão poderá ser 

revista. Não há arguição de preliminares, como também não há 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). A Defensora Pública, a parte por ela 

assistida e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intime-se a parte requerente, para, querendo, manifestar sobre a petição e 

documentos acostados na movimentação n. 15343616. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035222-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS EMILIO DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEE FRANCISCA DA SILVA MATTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação à Contestação. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1039748 Nr: 41476-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDM, JADSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 OAB/MT, 

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - OAB:20549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Benício Campaner de Mello, representado por Janaína Aparecida da Silva 

Campaner, propôs o presente Cumprimento de Sentença em face de 

Marcelo Benedito de Mello, ambos devidamente qualificados.

 À fl. 63 foi certificado que o devedor, embora devidamente citado, deixara 

transcorrer o prazo sem pagamento.

 Às fls. 66/67 foi decretada a prisão do demandado.

 O executado foi preso no dia 22 de novembro de 2018, conforme se vê à 

fl. 89.

 Às fls. 90/92 as partes, conjuntamente, e devidamente representadas por 

seus procuradores, informaram a composição de acordo que prevê o 

pagamento parcelado da dívida, pedem a sua homologação e soltura do 

devedor.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Constata-se nos termos do acordo de fls. 90/92, que o valor atualizado da 

dívida até o mês de novembro de 2018 é de R$ 34.889,28 (trinta e quatro 

mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), mas a parte 

credora se declara satisfeita com o recebimento de R$ 27.000,00 (vinte e 

sete mil reais) para dar a presente execução como encerrada.

 Nesse passo, entabularam acordo em que o devedor deu uma entrada e 

parcelou o saldo devedor em 96 (noventa e seis) prestações.

 Para tanto, pedem que a verba alimentar decorrente desse parcelamento, 

juntamente com as prestações vincendas sejam descontadas diretamente 

dos proventos do executado.

 Considerando que o acordo de fls. 90/92 vai ao encontro dos interesses 

do menor, imperiosa se faz a sua homologação, prestigiando-se a vontade 

das partes.

 Entretanto, o presente acordo será homologado com a ressalva que, os 

alimentos possuem natureza de irrenunciabilidade, razão pela qual, esta 

sentença homologatória não está dando quitação integral à dívida, com o 

recebimento de valor menor do que o realmente devido, de maneira que, 

facultativamente, a parte credora poderá optar por buscar o valor 

correspondente à diferença.

 Diante do exposto, homologo o acordo de fls. 90/92, com fulcro no art. 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ressalto, entretanto, que caso não seja cumprido o parcelamento, o 

processo poderá ser desarquivado para que se dê continuidade à 

execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o alvará de soltura visando a imediata liberação do executado, 

se por outro motivo não estiver preso, que deverá ser cumprido pelo 

senhor Oficial de Justiça Plantonista.

 Oficie-se para que seja implantado o desconto da verba alimentar na folha 

de pagamento do devedor (INSS), remetendo-se cópia dos termos do 

acordo e desta sentença.

 Providencie o necessário para a baixa do protesto.

 Notifique-se o ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Sem custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1161893 Nr: 36713-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE 

- OAB:6.404/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 36713-09.2016.811.0041 – Código 1161893

Espécie: Ação de Alimentos Gravídicos com pedido de Provisórios

Requerente: Karine Samarah Pereira Campos

Defensora Pública: Dra. Liseane Peres de Oliveira

Requerido: Alexandre Henrique da Costa Queiroz

Advogado: Dr. José Vicente Marques Filho

 Horário: quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018, 16h00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Sergio Valério

Promotor de Justiça: Dr. Aurélio René Arrais – ausência justificada

Requerente: Karine Samarah Pereira Campos

Defensora Pública: Dra. Liseane Peres de Oliveira

Requerido: Alexandre Henrique da Costa Queiroz, CPF 048.553.811-36, 

RG 78170 DRT MT, filho de José Gonçalo Pinto de Queiroz e Anastácia 

Nogueira da Costa.

Advogado: Dr. José Olimpio de Souza Filgueiras

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, a proposta de conciliação foi exitosa, nos seguintes 

termos: a) considerando que a criança já nasceu e foi realizado o exame 

de DNA, cujo resultado foi positivo, o requerido assume a paternidade; b) 

o nome da criança passará a ser: Luna Beatriz Campos Queiroz. Quanto 

ao valor dos alimentos não houve acordo. Folham colhidos os depoimentos 

das partes, em termos apartados. As partes disseram que não têm 

testemunhas para serem ouvidas. Renovada a proposta de conciliação, foi 

inexitosa.

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Declaro encerrada a audiência. As partes saem 

intimadas para, no prazo legal, apresentar seus memoriais, na sequência 

requerente/requerido. Após, ao Ministério Público.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105236 Nr: 17625-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JKBDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBDC, SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA, para devo lução dos autos nº 

17625-73.2002.811.0041, Protocolo 105236, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047566 Nr: 45207-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCPCDL, VCDL, NCPCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar as partes a manifestarem nos autos, dentro do 

prazo de 15 dias, uma vez decorrido o prazo de suspensão concedido em 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752594 Nr: 4456-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDET DE OLIVEIRA SILVA AQUINO, VALDEMIR DE 

OLIVEIRA SILVA, VILSON DE OLIVEIRA SILVA, VILMA DE OLIVEIRA 

SILVA, DORALICE EDOVIRGES SILVA DE OLIVEIRA, EDSON DE OLIVEIRA 

SILVA, VALDECI DE OLIVEIRA SILVA, MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA 

SILVA, FADS, ROSANGELA BARBOSA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALUSTIANO EPIFANIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21591/O, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante para que, dentro do prazo de 15 

dias, manifeste dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853438 Nr: 56120-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA JANE FARIA DE CAMPOS SANTANA, LIZETE 

FARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA DE ARAUJO 

- OAB:15365, KLEBER NOVAES SANTA ROSA - OAB:6277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante adar prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 871748 Nr: 10866-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS, J, L(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 108.

 Promova-se a consulta por meio dos sistemas à disposição deste Juízo 

(CEI/ANOREG).

Ainda, renove-se a pesquisa de informações sobre a existência de 

vínculos empregatícios do executado, pelo INFOSEG.

Por fim, diga a parte exequente, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1136211 Nr: 25699-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLD, DLD, DDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve o pagamento parcial da dívida (fls. 43/44), 

determino a intimação do executado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito apresentado na planilha de fls. 58/59, MAIS 

as parcelas posteriores que estiverem vencidas, sob pena de prisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035781-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERLY STEPHANY COSTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SILVA VIEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HEBERLY STEPHANY COSTA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1035781-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HEBERLY STEPHANY COSTA 

NUNES RÉU: VAGNER SILVA VIEIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Em decorrência da referida paternidade o genitor tem o 

dever de contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, defiro 

os alimentos provisórios ao filho menor Heitor Nunes da Silva, que arbitro, 

por ora, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, 

sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá 

ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta bancária 

indicada. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Designo audiência de 

conciliação, para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h00min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR 

OU PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1033890-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033890-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Cumpra-se conforme já determinado no 
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Id 15849630. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012848-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES PEDROZO OAB - MT17137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MAURICIO DE JESUS PIRES (RÉU)

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. 1012848-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Investigação de Paternidade Vistos, etc... Antes de tudo, objetivando 

regularizar o processo, considerando o que consta no Id 10586021 ao Id 

10586022 e Id 11105060 ao Id 11105115, intime-se a parte Requerente 

para que esclareça no prazo de dez dias, qual petição de emenda da 

inicial pretende que seja mantida nos autos, até para não ocasionar 

confusão e/ou maior dificuldade por ocasião da análise do processo. 

Após, voltem imediatamente conclusos para decisão quanto ao 

prosseguimento ou eventual extinção. Intime-se

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016725-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA CARDOSO DE LIMA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PENHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1016725-14.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência liminar Vistos, etc... Primeiramente, 

certifique-se a Secretaria Judicial se houve ou não apresentação de 

impugnação pelo Requerido. No mais, considerando a necessidade da 

realização de perícia médica junto ao Requerido para fins de atestar 

quanto à efetiva possibilidade deste gerir ou não a sua própria pessoa e, 

considerando, ainda, os termos do ofício n. 078/2018 datado de 

29/05/2018, subscrito pelo Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, gerente da 

psiquiatria forense – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, informando 

sobre a suspensão de realização e o agendamento das perícias cíveis de 

interdição por tempo indeterminado, intime-se a Requerente, através de 

seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui 

interesse em realizar a perícia médica do Interditando de forma particular e 

se possui condições de arcar com os custos desta, indicando, inclusive, 

médico, com sua qualificação e endereço, para realização de tal ato, para 

fins de prosseguimento e encerramento do feito. Caso a Requerente não 

possua condições financeiras para o pagamento da perícia médica, 

determino que se aguarde pelo prazo de 90 (noventa) dias, uma solução 

para o caso. Decorrido o prazo certifique-se e conclusos para deliberação 

ou decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425238 Nr: 8730-45.2010.811.0041

 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: JBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVÂNIA ROSA FEDERICE DE 

ALMEIDA - OAB:6.919 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para recolher as 

custas de fls. 278, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamenrto dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1138749 Nr: 26909-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS, GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção aos Princípios Constitucionais, especialmente à economia e a 

celeridade processual, considerando ainda que, o débito alimentar existe, 

entendo que, deve-se oportunizar a parte Exequente a devida 

adequação.Intime-se a parte Exequente, por intermédio de sua d. patrona, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha de cálculo do débito 

atualizado, em disposição aos alimentos definitivos homologados por 

sentença, fls. 85, compreendendo as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação e as que venceram no curso do processo, tudo de 

forma detalhada, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.Corrigido e atualizado o valor, dê-se vista dos autos ao curador 

especial nomeado ao Executado. Em seguida, ao Ministério Público e 

voltem-me conclusos.ÀS providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1169336 Nr: 39853-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHE, GBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação em consonância com a manifestação ministerial, 

fls. 66/67, a fim de acolher a pretensão dos Requerentes com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC e artigo 28, § 2º c/c artigo 33, § 2º do ECA, e o faço 

para deferir a guarda do menor conforme postulado na inicial, fls. 10/12 e 

64 em favor dos Requerentes. Ciência ao Ministério Público.Custas já 

pagas.Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042595-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. A. F. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES OAB - 731.984.711-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA ARAGAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1042595-61.2018.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com pedido de provisórios Vistos, etc... Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento 

ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, 

considerando-se a idade da menor; considerando que é obrigação não só 

da mãe, mas também do pai no que tange ao sustento dos filhos; 
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considerando que os alimentos provisórios visam tão somente evitar que a 

alimentanda pereça, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos 

segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, 

arbitro alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, valor este que entendo adequado para a situação dos autos 

possibilitando a satisfação das necessidades mínimas da menor e o 

adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a partir da 

citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo 

ou depósito na conta bancária a ser indicada nos autos. Se o Requerido 

possuir vínculo empregatício e for informado nos autos, o valor dos 

alimentos de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo passará a ser 

pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º 

salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na conta 

bancária a ser indicada nos autos. Oficie-se para desconto. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28/02/2019 às 14:30 horas. Cite-se o Requerido e intimem-se as partes, a 

representante legal da Requerente pessoalmente, para que compareçam à 

audiência acompanhadas de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

representante legal do Requerente em extinção e arquivamento do feito e 

a do Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se os d. 

patronos da Requerente para comparecimento. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043400-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT24739/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043400-14.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Maria Luzia de Arruda Almeida, Conceição de 

Arruda Almeida e Sebastião de Arruda Almeida, todos qualificados nos 

autos, aportaram neste Juízo com pedido de Alvará Judicial, objetivando, 

em face do óbito do seu marido/genitor, o de cujus Sebastião Benedito de 

Almeida, autorização para pleitearem o recebimento de valores referentes 

à URV alusivo ao período de 05/1995 a 02/1998, que seria atualmente num 

total de R$ 69.191,47 (sessenta e nove mil cento e noventa e um reais e 

quarenta e sete centavos). Instruíram o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. É a síntese. 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 os Requerentes possuem legitimidade 

para postularem o levantamento dos valores deixados por seu falecido 

esposo/pai. Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formulado na ação e acolho a pretensão dos Requerentes, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar 

a expedição de alvará, para viabilizar o levantamento/saque dos valores 

devidos ao falecido Sebastião Benedito de Almeida referente à URV junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do período de 05/1995 a 

02/1998, no valor de R$ 69.191,47 (sessenta e nove mil cento e noventa e 

um reais e quarenta e sete centavos), com os acréscimos que houver, 

mediante depósito na conta bancária indicada em nome da Requerente 

Maria Luzia de Arruda Almeida, Id n. 17024898, pág. 3. Expeça-se 

imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia e nenhum 

prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Custas já paga, Id n. 

17055059. Após, decorrido o trânsito em julgado, arquivem os autos com 

as cautelas de estilo. P.I.C.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018759-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIELLE DE SOUZA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO JOVELIANO TONON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUILHERME DIAS JORGE OAB - MS20965-B (ADVOGADO(A))

JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO OAB - MS13342 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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. 1018759-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Alimentos c/c Guarda e Regulamentação Visitas Vistos, etc... Da análise 

dos autos verifica-se a necessidade de chamar o feito a ordem. Isso 

porque, me reportando ao decidido por este Juízo no Id 14491015, bem 

como tendo em vista a manifestação de Id 14686498, do próprio 

Requerente, impõe-se a regularização do polo ativo, com a inclusão da 

genitora do menor P.L.S.T., uma vez que se trata de ação de alimentos, 

cumulada com guarda e regulamentação de visitas. Neste sentido, aliás: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS, CUMULADA COM 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. Considerando a existência de pedido 

de regulamentação de guarda, a genitora do menor deve figurar como 

parte autora...” (Apelação Cível Nº 70068938083, TJRS, Julgado em 

19/05/2016) Observa-se, ainda, no Id 14704159, que o Requerido 

apresentou pedido visando a imediata redução do valor fixado 

provisoriamente a título de pensão alimentícia em favor do filho menor de 

idade, enquanto perdurar a sua noticiada situação atual de desemprego. 

Ocorre que, a parte Requerente manifestou no Id 16616596, solicitando a 

expedição de ofício, ao “RH da empresa Eldorado Brasil Celulose, 

endereço: Rodovia BR 158, KM 231, na cidade de Três Lagoas - MS - CEP 

79641-3000, fone (67) 3509-0300, para que a mesma informe se o 

Requerido está trabalhando nessa empresa e qual o valor da sua 

remuneração.” Diante do exposto, antes de qualquer decisão, visando 

melhor dirimir as questões divergentes, até em relação à justiça gratuita, 

para que não restem dúvidas, primeiramente, oficie-se à empresa Eldorado 

Brasil Celulose, conforme postulado pela parte Requerente no Id 

16616596, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, 

inclusive quanto à confirmação ou não do noticiado vínculo empregatício 

do Requerido, sob as penas da lei. Em seguida, com a resposta nos autos, 

e, em observância ainda do determinado no Id 14491015, intimem-se as 

partes para que manifestem no prazo de dez dias, requerendo o que mais 

de direito, e, a Requerente, inclusive para fins de regularizar/formalizar 

nos autos o polo ativo desta ação, conforme já determinado inicialmente, 

nesta decisão. Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista ainda ao 

Ministério Público, art. 178, II, do CPC e voltem os autos imediatamente 

conclusos, oportunamente, para análise quanto ao julgamento ou ulterior 

deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025219-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão Dados do Processo: 

Processo: 1025219-62.2018.8.11.0041; Tipo: Família e Sucessões 

Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

REQUERENTE: IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO Requerido: 
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INVENTARIADO: CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO Impulsiono o feito 

com intimação do patrono Antonio Franciscato Sanches para o 

recolhimento em 05 (cinco) dias, das diligências do oficial de justiça. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 Railda Eugenia de Arruda Gestora 

Judiciária Assinatura Digital Abaixo

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042035-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIVINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONI MARLUS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042035-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARLENE DIVINA DA SILVA 

REQUERIDO: JONI MARLUS DA SILVA SANTOS Vistos, etc. Intime - se a 

inventariante para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditanda, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra - se. 

CUIABÁ, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042915-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FADUL HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042675-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ABREU DIAS ESPINOLA (REQUERENTE)

ROSE CRISTINA ABREU ESPINOLA (REQUERENTE)

RICARDO ABREU ESPINOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de FGTS e PIS/PASEP, bem como seja 

realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do 

falecido, no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, 

intimem-se as autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042643-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDYR ADAO MACAGNAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome da falecida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Intime - se o 

requerente para que apresente termo de renúncia dos demais herdeiros, 

ou partilha do referido valor. Por fim, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042778-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAIS FERREIRA OAB - 031.773.426-10 (PROCURADOR)

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 : 

1042778-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA REGINA DOMINGOS DE 

PLACIDO RÉU: MARIA ELENA DA SILVA PROCURADOR: MAYRA MORAIS 

FERREIRA Vistos, etc. Tendo em vista que o inventário se encontra em 

outra Vara, conforme petição inicial e os presentes autos se trata de 

remoção de inventariante,remeta - se o presente processo para a Terceira 

Vara Especializada de Família e Sucessões para ser associado aos autos 

sob o n.º 1004138 - 57.2018.8.11.0041. Intime - se. Cumpra - se. CUIABÁ, 

6 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042567-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDE ALVES NOGUEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1042286-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LASARA LIMA DE ARAUJO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (IMPUGNADO)

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 : 

1042286-40.2018.8.11.0041. IMPUGNANTE: LASARA LIMA DE ARAUJO 

IMPUGNADO: KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS Vistos, etc. Associe - 

se os presentes autos aos de nº1015386-20.2018.8.11.0041, após, volte 

conclusos para decisão. Intime - se. Cumpra -se. CUIABÁ, 7 de dezembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042162-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA MACHADO ALVIM (REQUERENTE)

R.M.A.N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA ANTUNES DA SILVA MELLO OAB - RJ106339 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAJELA SILVA NERY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031656-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. T. D. S. (REQUERENTE)

E. T. D. S. (REQUERENTE)

MARIA ZILDA FURTUNATO TORRES (REQUERENTE)

EDSON PAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON FERNANDES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035118-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ARAOKA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MICHELLE MATSUURA BORRALHO (HERDEIRO)

CARLOS YAMASHITA (HERDEIRO)

JOAO ARAOKA MATSUURA BORRALHO (HERDEIRO)

LUANNA AKEMI ARAOKA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028376-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CECILIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

J. V. O. D. A. (REQUERENTE)

FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA EDUARDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

VERONICA ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028376-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA MARIA MORAES DE 

ARAUJO, MARIA EDUARDA MORAES DE ARAUJO, JOAO VITOR 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, VERONICA 

ARRUDA DE ARAUJO, MARCILENE CECILIA DE ARRUDA INVENTARIADO: 

VINICIUS MOURA DE ARAUJO Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação, de acordo com o 

valor do espólio, a ser apurado ao final. Nomeio Inventariante a herdeira 

FLÁVIA MARIA MORAES DE ARAÚJO, que prestará o compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. Consigno que questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débitos tributários, não obstará a conclusão deste 

processo, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC. 

Necessário, todavia, que a inventariante comprove a inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com a análise dos demais 

pedidos, incumbe a inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação dos bens/ 

patrimônio, valores e cota parte de cada herdeiros ou pedido de 

adjudicação, em observância do artigo 1829 do Código Civil. Por fim, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042499-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO AUGUSTO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jesse vitoria BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

CREUZA BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a copia da 

presente como mandado. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das formalidades legais. Às providências. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000490-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Cite-se o interditando, na 

pessoa de qualquer parente que não seja a requerente, cientificando-o 

que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, poderá impugnar o pedido (art. 

752, do C.P.C.). Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, 

nomeio, nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao 

requerido, a Defensora Pública, que deverá ter vista dos autos, para 

apresentar impugnação. Nomeio o médico indicado pela parte Autora, 

devendo ser observada a ordem contida no ID n.º 15405366[1], que 

desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 
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do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá – MT, 13 de dezembro de 2.018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito [1] i) Perito médico psiquiatra: Aline de Alcântara Magnani Bezerra 

de Oliveira, com endereço na rua Ouro Fino, nº 324, Clínica Fetalcare, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, email: alineambezerra@gmail.com; ii) 

Perito médico psiquiatra: Luísa Forte Stuchi, com endereço na rua das 

Dálias, nº 551, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, com telefone (65) 

98100-9930 / 98422-1011, e-mail: luisastuchi82@me.com; iii) Perito médico 

neurologista: Hélio Borba Moratelli, com endereço na rua Bela Vista, nº 

347, bairro Poção, Cuiabá/MT, com telefone (65) 9982-4306 / 8144-3517, 

e-mail: braindoctor@hotmail.com

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 934444 Nr: 51677-75.2014.811.0041

 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: MARCIA REGINA DE FREITAS, MARIA LEDA DE 

FREITAS, MANOEL TEODORO DE FREITAS SOBRINHO, MÁRIO SÉRGIO DE 

FREITAS, MARA CATARINA ASSIS DE FREITAS, VERA LUCIA DA SILVA 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPA ASSIS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CÓD. 934444.

 Diante da certidão de fls. 99, determino novas vistas à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Após, conclusos.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá - MT, 10 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26610 Nr: 9764-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA, ALESSANDRO 

BASILIO FERREIRA, EDNA COELHO DE OLIVEIRA, MARINALVA DE 

OLIVEIRA FERREIRA, ADMILSON BASÍLIO FERREIRA, NILSON BASÍLIO 

FERREIRA, ELIZEU JUNIOR APOLINÁRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEVI BASÍLIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO S. DA SILVA 

- OAB:166.368, ANDRÉ STUMPF JACOB GONCALVES - OAB:5.362/ MT, 

ANDRÉA MADALENA WOLLMANN - OAB:7289 A MT, ANTONIO 

MONREAL ROSADO - OAB:2.883-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4939, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - 

OAB:6.069/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - 

OAB:6587/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - OAB:4.630, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, LAURA APARECIDA 

MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT, SILVANA 

BERTANI - UNIJURIS - OAB:7828-B/UNIJURIS, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO MINORU 

OSSOTANI, para devolução dos autos nº 9764-07.2000.811.0041, 

Protocolo 26610, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151432 Nr: 32328-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO REIS DE SOUZA, SABRINA BRUNINI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MURILO REIS DE SOUZA, Cpf: 

37923196168, Rg: 134335, Filiação: Nulce Darly de Souza Reis e Lauro 

Caetano de Souza, data de nascimento: 13/05/1966, brasileiro(a), natural 

de Rio Verde-GO, casado(a), representante comercial, Telefone 

65-098156-5661. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória) 

interposta por Murilo Reis de Souza em face de Sabrina Brunini de Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro requerimento de fl. 50, determino a 

intimação pessoal do requerente, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já a intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, 

conclusos.Intime – se. Cumpra – se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949449 Nr: 59976-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM, AURICEIA DE ARRUDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SILVA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURICEIA DE ARRUDA SIQUEIRA, Cpf: 

02123289132, Rg: 18798535, Filiação: Nelico Siqueira e Maria Severina de 

Arruda, data de nascimento: 23/04/1976, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 99077479. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação revisional de alimentos com pedido de tutela 

antecipada interposta por Auriceia de Arruda Siqueira em face de Helio 

Silva Mesquita.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 
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Público, por fim conclusos.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39950 Nr: 9088-25.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CORRÊA DA COSTA SILVA, JOÃO STEFANY 

CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEK ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO STEFANY CORRÊA, Filiação: 

Juliana Corrêa da Costa e Valdek Rosa da Silva, data de nascimento: 

25/07/1990, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, § 1º, inciso I, 

do Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de prestação alimentícia interposta 

por Juliana Corrêa da Costa em defavor de Valdek Rosa da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosVerifico que o 

credor obteve a maioridade civil.Desse modo, declaro suspenso o trâmite 

processual e determino a intimação pessoal dos Exequentes, para 

regularizarem suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo 

Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, 

expeça-se edital a fim de intimarem os Exequentes para regularizarem 

suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de setembro 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039245 Nr: 41290-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDACM, GLAUCIA DE AMORIM CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDSS SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lígia Maria Bueno de Souza 

Neves - OAB:OAB/MT 12.252

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAUCIA DE AMORIM CUNHA, Cpf: 

56785640130, Rg: 0663405-2, Filiação: Suely Balbina de Amorim Cunha e 

Peroneo Flauro Cunha, data de nascimento: 24/08/1974, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), agente operacional de saúde. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Glaucia 

de Amorim Cunha em face de Brendess Souza Marques.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904829 Nr: 33463-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMFDP, CDFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:MT 

17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702914 Nr: 37536-90.2010.811.0041

 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: RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435268 Nr: 14117-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPRM, YRM, JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 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.121/125 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121684 Nr: 19529-40.2016.811.0041

 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: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296 OAB/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos etc...

 Código nº 1121684

 Encerrada a instrução processual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, 

consecutivos, para cada uma das partes, iniciando-se pela parte autora, 

para apresentação de alegações finais, em forma de memoriais escritos, 

devendo os memoriais serem juntados simultaneamente.

Após a juntada dos memoriais, por fim conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085101 Nr: 3837-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - 

OAB:9248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1085101.

Intime-se a requerente, na pessoa do patrono, via DJE, para manifestar em 

relação às fls. 92/93 nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 733595 Nr: 29841-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA PEREIRA DE BARCELLOS BENEVIDES, 

ELISMARK BARCELOS BENEVIDES, ROSIMEIRE BARCELOS BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, SILVIA 

CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - 

OAB:4.334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código n. 733595.

Determino que seja oficiado o Banco do Brasil, para que transfira os 

créditos depositados em favor do de cujus ELISEU BENEVIDES com o 

numero do depósito judicial 08124000000611178-8, para estes autos no 

prazo de 10 (dez) dias (enviar em anexo ao oficio o extrato de fls. 142.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1007633 Nr: 26618-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM, GHSM, BRSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 Vistos, etc.

Código nº 1007633.

Defiro o requerimento da parte autora, determinando o levantamento da 

importância depositada, na forma pleiteada às fls. 65, devidamente 

corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos 

presentes autos.

.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 702914 Nr: 37536-90.2010.811.0041

 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: RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 58, determino a expedição da 2ª via do alvará de 

curatela para o curador representar os interesses do curatelado.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 702914 Nr: 37536-90.2010.811.0041

 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: RDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra - se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010780-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

102.630.898-43 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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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 : 

1010780-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KLEBER DE CARVALHO 

ARAUJO REQUERIDO: ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN PROCURADOR: 

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS 

DO CASAMENTO (DE SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO PARCIAL) 

proposta por KLEBER DE CARVALHO ARAÚJO e ERIKA FIGUEIREDO 

KUMUCHIAN, aduzindo em síntese que contraíram matrimonio em 

07/07/2012, adotando o regime de separação total de bens, por livre e 

espontânea vontade. Aduz que atualmente os cônjuges contribuem de 

forma igualitária para a constituição de patrimônio e de manutenção da 

vida familiar, deste modo, requerem a este juízo a alteração do regime a 

fim de constar como comunhão parcial de bens. A inicial veio instruída com 

documentos necessários. No Id. 13338101 e Id. 1338102, juntou - se 

certidões cíveis e criminais da Justiça Estatual e Federal, SPC e Serasa 

das partes. O Ministério Público proferiu parecer, Id. 13819868, opinando 

pelo deferimento ao pleiteado pelos autores no Id. 12849117, nos termos 

do art. 487, I do CPC. É o relato. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO (DE 

SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO PARCIAL) proposta por KLEBER 

DE CARVALHO ARAÚJO e ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN. Pois bem, 

quanto à alteração do regime de bens, dispõe o art. 1.639, §2º que “é 

admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em 

pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”. Assim sendo, 

verifico que as partes não são maiores de 60 (sessenta) anos, sendo o 

mesmo de forma consensual. Quanto a direito de terceiros, comungo com 

parecer do Ministério Público que, se houver lesão aos terceiros, os 

mesmos poderão postular direitos em juízo, não se abstendo as partes de 

responderem por danos causados. Ademais, quanto a este assunto a 

jurisprudência tem assim se decidido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE 

FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. É 

possível a alteração do regime de bens adotado no casamento desde que 

a pretensão seja formulada por ambos os cônjuges, apresente motivação 

pertinente, ainda que de caráter subjetivo, e que os direitos de terceiros 

sejam ressalvados, a teor do disposto no art. 1.639, § 2º, do CCB. 2. A 

existência de ações tramitando contra um dos cônjuges e contra a 

empresa da qual o varão é sócio majoritário, tendo em vista a data em que 

ajuizadas e o valor atribuído à causa, não são, por si sós, óbices à 

pretensão, considerando, por primeiro, que os direitos de terceiros estão 

naturalmente ressalvados; por segundo, porque o valor do patrimônio 

amealhado pelo casal está muito além do valor dos questionados débitos; 

e, por terceiro, porque os efeitos da alteração são ex nunc, ou seja, não 

retroagem, passando a viger o novo regime a partir da alteração. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70055750996 RS , Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 11/06/2014, Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/06/2014). (grifo nosso). 

APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. 

EFEITOS. Em princípio, a alteração do regime de bens do casamento, da 

comunhão (parcial ou total) para separação, deve ter efeitos "ex nunc". 

Precedentes doutrinários. Por outro lado, se em qualquer caso é lícito às 

partes pedir que uma alteração de regime de bens retroaja, então é de 

rigor concluir inexistir óbice para que não retroaja, mas ao invés produza 

seus efeitos apenas da alteração em diante. Pois de regra, quem pode o 

"mais", pode o "menos". Por outro lado, em casos de alteração de regime 

de bens, o que importa é que os direitos e interesses de terceiros fiquem 

devidamente resguardados, o que já está garantido no caso, e não vai 

sofrer alteração pela determinação de que a alteração de regime só 

produza efeitos "ex nunc". Por fim, a pretensão de resolver os poucos 

bens adquiridos entre a celebração do casamento e o presente retrata 

verdadeira pretensão de fazer "partilha amigável", o que é inclusive 

recomendável em casos como o presente, na esteira da jurisprudência 

deste colegiado sobre o tema. DERAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 

70053657052 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 04/07/2013, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/07/2013). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE 

REGIME DE BENS. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. DIREITOS DE 

TERCEIROS RESSALVADOS POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. É 

possível que a alteração do regime de bens tenha efeitos retroativos à 

data do casamento (ex tunc), a depender da vontade dos cônjuges, uma 

vez que o art. 1.639, § 2º, do Código Civil, ressalva expressamente os 

direitos de terceiros. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação 

Cível Nº 70071914535, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Redator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

30/11/2017). (TJ-RS - AC: 70071914535 RS, Relator: Alexandre Kreutz, 

Data de Julgamento: 30/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/12/2017) Posto isto, não havendo qualquer 

nulidade aparente quanto à alteração do regime de bens, ACOLHO a 

pretensão das partes, Id. 12849117, por sentença (art. 487, I do CPC), 

com a finalidade de alterar do regime de bens das partes DE SEPARAÇÃO 

TOTAL DE BENS PARA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COM EFEITOS “EX 

TUNC”, retroagindo a data do casamento, resguardando direito de 

terceiros e conforme pactuado entre as partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Id. 

12849133 a fim de que procedam com a averbação desta sentença na 

certidão de casamento das partes, e, por se tratar de pedido consensual, 

expeça-se imediatamente. Deixo de condenar em verba honorária, ante a 

inexistência de litígio. Cientifique-se o Ministério Público. Certifique-se o 

transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011113-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIO GONCALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011113-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOICE BARBOSA DE SOUZA, 

ELIO GONCALEZ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL interposto por JOICE BARBOSA DE SOUZA e ELIO 

GONÇALES. As partes formularam acordo no Id. 12920482. Requerem o 

julgamento procedente do pedido inicial, decretando – se o divórcio entre 

as partes. O representante do Ministério Público manifestou pelo 

deferimento das pretensões dos requerentes realizadas na petição inicial, 

para se homologar judicialmente ao acordo entabulado, Id.14089636. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

interposto por JOICE BARBOSA DE SOUZA e ELIO GONÇALES. A ação 

pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento 

conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste 

modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque 

não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar 

de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando eles, certamente procurando 

reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento 

que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no Id.12920482 e 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a 

presente com resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento 

no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID 12920583, após o transito em julgado. O cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira: JOICE BARBOSA DE SOUZA. Deixo de condenar 

em verba honorária, ante a inexistência de litígio. Após, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

12 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032468-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VILELA ALVES (REQUERENTE)

A. L. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032468-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA LAURA VILELA GUIA, 

EDUARDO VILELA ALVES Vistos etc. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL 

PARA VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA MENOR C/C 

EXTINÇÃO/ REVOGAÇÃO DE USUFRUTO ajuizado por ANA LAURA 

VILELA GUIA, representada por CLAUDETE BEZERRA VILELA e MARIO 

LUIS ALVES DA GUIA; EDUARDO VILELA ALVES, a fim de alienar o 

imóvel: MATRICULADO NO RGI DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL SOB O Nº 83.944 –LIVRO Nº 2 - CONDOMÍNIO FLORAIS 

CUIABÁ: LOTE 02 DA QUADRA 05 e adquirir o imóvel: LOTE 03, DA 

QUADRA 15, LOCALIZADO DO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, 

TERRENO COM 699,44M², DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O Nº 

87.642 DO LIVRO 02 DO RGI DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE CUIABÁ – MT. Os genitores da menor Ana Laura 

renunciam o usufruto e todas as benfeitorias existentes no imóvel em 

favor dos requerentes. Com vistas o membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável ao pleiteado no Id. 15604083, mediante a posterior 

prestação de contas quanto ao novo imóvel a ser adquirido (Id. 

16310351). É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida – se de ALVARÁ JUDICIAL 

PARA VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA MENOR C/C 

EXTINÇÃO/ REVOGAÇÃO DE USUFRUTO ajuizado por ANA LAURA 

VILELA GUIA, representada por CLAUDETE BEZERRA VILELA e MARIO 

LUIS ALVES DA GUIA; EDUARDO VILELA ALVES. Relata que os 

requerentes são proprietários na proporção de 50% cada do imóvel 

localizado no lote 02, quadra 05, matricula nº 83944, referido lote foi 

adquirido pelos requerentes com usufruto dos seus genitores. Ocorre que 

os requerentes pretendem adquirir Lote 03 da Quadra 15, localizado do 

Condomínio Florais dos Lagos, cuja negociação já foi compromissada, 

conforme documentos anexos aos autos. Analisando os documentos que 

instruem a petição inicial, e renuncia dos genitores da menor do usufruto; 

além disso, o membro do Ministério Público emitiu parecer favorável ao 

pleito inicial, Id. 16310351. Desse modo, inexiste qualquer obstáculo a 

impedir o deferimento de alienação, até porque se trata de ação 

consensual, onde as partes estão devidamente representadas pelo 

mesmo procurador. Ante o exposto, ACOLHO A PRETENSÃO DA PARTE 

AUTORA, por Sentença (Artigo 487, I do CPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL autorizando os Requerentes CLAUDETE 

BEZERRA VILELA e MARIO LUIS ALVES DA GUIA, representante da 

menor ANA LAURA VILELA GUIA, a alienar o bem imóvel: MATRICULADO 

NO RGI DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL SOB O Nº 

83.944 –LIVRO Nº 2 - CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ: LOTE 02 DA 

QUADRA 05 e adquirir o imóvel: LOTE 03, DA QUADRA 15, LOCALIZADO 

DO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, TERRENO COM 699,44M², 

DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O Nº 87.642 DO LIVRO 02 DO RGI DO 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ – MT, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Os genitores da menor CLAUDETE 

BEZERRA VILELA e MARIO LUIS ALVES DA GUIA, renunciaram o usufruto 

e todas as benfeitorias existentes no imóvel em favor dos requerentes. 

Deverá os representantes da menor prestar contas em 30 (trinta) dias. 

Isento de condenação em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado 

em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas 

baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043504-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

M. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISANEIDE SANTOS DE SOUZA (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. 1043504-06.2018.8.11.0041 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,12 de dezembro 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. (...)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1035327-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. P. Q. (EXEQUENTE)

B. R. Q. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. A. (EXECUTADO)

B. A. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035327-87.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 17057601, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028135-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028135-69.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 17050245 é tempestiva. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora a fim de, querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 

13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026139-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026139-36.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16789535, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034838-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034838-16.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16793357, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2019, às 16:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041492-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1041492-19.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16831388, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

04/04/2019, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038837-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038837-74.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16881253, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/03/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039581-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISIANY DAYRA SOARES DA CRUZ OAB - 024.942.821-01 

(REPRESENTANTE)

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039581-69.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16936552, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/03/2019, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030935-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030935-07.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16881250, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 14/03/2019, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030935-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030935-07.2017.8.11.0041 Nos termos da 
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legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1043112-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043112-66.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

17047385 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que o autor 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer documento 

comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os indispensáveis documentos, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Constato, ainda, que não foi 

encartada a cópia certidão de nascimento dos infantes, documento 

indispensável à propositura da presente ação, nos termos do art. 320, 

CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no 

mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, conforme as 

disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Decorrido o 

aludido interregno, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039757-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039757-48.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16834317, bem como 

para comparecer e conduzir o requerido na audiência de ENTREVISTA 

designada para o dia 20/03/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais, bem como para apresentar os quesitos para a 

perícia cuja realização restou determinada. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039757-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039757-48.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

13 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966322 Nr: 7545-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDACL, GCDACL, EUNICE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAILDES COSTA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADILTON ARAUJO SANTANA 

- OAB:18646/E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - OAB:MT 

22797/O, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação do executado nas fls. 115/121), impulsiono os 

autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039658-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE FABRICIO DA SILVA MARQUES (RÉU)

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. 1039658-78.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

intime-se o subscritor da exordial para que aporte ao feito a procuração 

que eventualmente lhe fora outorgada pelo autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 76, §1º, I, do 

Código de Processo Civil/2015. Outrossim, vislumbro que não foi 

encartada as cópias das certidões de nascimento dos infantes, 

documento indispensável à propositura da presente ação, nos termos do 

art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito 

apontado, no mesmo prazo acima, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme as disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, 

em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, 

após certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. Prosseguindo, vislumbro que a parte autora pretende a concessão 

da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de 

hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos carreados que, a 

princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Por oportuno, 

vislumbro tratar-se de Ação de Oferecimento de Alimentos c/c 

Regulamentação de Visitas c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Jorge Nunes em favor de João Paulo Fabricio Nunes e Daniel Fabricio 

Nunes, representados por sua genitora Rosilene Fabricio da Silva 

Marques, todos qualificados nos autos. Alega o requerente, que é pai dos 

menores João Paulo Fabricio Nunes e Daniel Fabricio Nunes, fruto da 

relação entre o requerente e a representante legal dos menores. Discorre 

que, desde a separação do casal, os menores residem com a sua 

genitora, razão pela qual o autor ofertou alimentos provisórios aos 

infantes, 30% do salário mínimo vigente, pleiteou, ainda, que seja 
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regulamentado o direito de visitas dos menores. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da diversidade 

de pretensões, assinalo que o feito será processado em conformidade 

com o artigo 693 e s.s. Código de Processo Civil de 2015. Outrossim, 

vislumbro que o autor ofertou alimentos para os filhos menores na quantia 

de R$286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) a título de 

pensão alimentícia, correspondente a 30% (trinta pontos percentuais) da 

renda auferida pelo autor, razão pela qual DEFIRO os alimentos 

provisórios, tal como ofertado, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, na conta de titularidade da representante legal dos infantes, a qual 

deverá informar nos autos. Assinalo, que tal medida poderá ser 

modificada, acaso sobrevenha aos autos acordo entre as partes. Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 02 de abril de 2019, às 13h20min. Lado 

outro, no que atine ao pleito da regulamentação das visitas dos infantes, 

não sobrevindo acordo na audiência de conciliação designada, desde já 

determino que se intime a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da 

psicóloga e assistente social, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de auxiliar este juízo na análise da pretensão. Cite-se a parte 

requerida e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de conciliação supra designada, 

acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º e 4º, 

ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a 

ausência injustificada da parte autora ou da requerida na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso 

legal, caso o autor tenha manifestado o desinteresse em sua realização, 

além das advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 07 de dezembro 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: 1027319-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034228-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SISTEMAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE PIMENTA PARDIM OAB - PR72881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de segurança pública 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, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028890-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1042880-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/ SEFAZ (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"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017581-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017581-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALEXANDRE MONTEIRO DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ - MT, GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO 

ESTADUAL, GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (id. 14675370). Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pelo autor no id. 14675370, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas 

processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 724407 Nr: 20067-94.2011.811.0041

 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: KATIUCE MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050598 Nr: 46704-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR DA SILVA AVALOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064212 Nr: 52825-87.2015.811.0041

 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: JOSÉ ANDRÉ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741046 Nr: 37823-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872342 Nr: 11300-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉRICKSON BENEDITO FERREIRA SOARES, EDSON 

TEIXEIRA CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772202 Nr: 25300-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMINO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920025 Nr: 43463-95.2014.811.0041

 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: FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, GÉRCIMA MARIA DA 

CRUZ ALVES, ZENALDO APODACA, ANA MARIA SOLANO CAMPOS, 

EUNICE RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA REGINA NETTO, WALTER 

CORREA CARVALHO, JURANIL MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARILUCE 

DE ARAUJO BASTOS, ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, INES DE 

FATIMA CUNHA ATAIDE, NELMA LUCIA DE PINHO BELATTO, RODRIGO 

CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 

ELIETE BISPO DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128915 Nr: 22554-61.2016.811.0041

 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: ECSON JUNIO FERREIRA, EDILSON MAURO FERREIRA, 

ANDERSON PEREIRA GONÇALVES, JOSÉ JULIO SARAT, THELMO SILVA 

GOMES, CELSON YOSHIGI FUJII, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM, 

RICARDO GONÇALVES DE ALMEIDA, GILMAR SALDANHA DUARTE, ARLI 

JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274786 Nr: 29315-74.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ESTEVÃO QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978214 Nr: 13154-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857574 Nr: 59805-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÁLIA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950924 Nr: 309-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOLEDADE BRAGA, FRANCISCA BRAGA 

DE OLIVEIRA, FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21.417/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984036 Nr: 15916-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920025 Nr: 43463-95.2014.811.0041

 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: FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, GÉRCIMA MARIA DA 

CRUZ ALVES, ZENALDO APODACA, ANA MARIA SOLANO CAMPOS, 

EUNICE RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA REGINA NETTO, WALTER 

CORREA CARVALHO, JURANIL MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARILUCE 

DE ARAUJO BASTOS, ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, INES DE 

FATIMA CUNHA ATAIDE, NELMA LUCIA DE PINHO BELATTO, RODRIGO 

CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 

ELIETE BISPO DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814747 Nr: 21206-13.2013.811.0041

 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: BIOTECA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Assim, ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

Inicial e, em consequência, resolvo o mérito com fundamento no que 

dispõe o art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no §4º, 

inciso III, do art. 85, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário

 Transitada esta em julgado, certifique-se e promova-se o arquivamento os 

autos com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858091 Nr: 77-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857786 Nr: 60015-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILI AUXILIADORA DA SILVA, ROSENY RAMOS DE 

SOUZA, MARIA MADALENA FERNANDES, LURDES ZELIA DE LIMA 

ALENCAR, DILZA DA SILVA PEREIRA, ROSENILDA MARTINS DA SILVA, 

MARIA MARTA FERNANDES FERREIRA, ANGELINA PEDROSA DE 

ALVARENGA, WILSON PEDROSO DE ALVARENGA, MARIA OLÍVIA DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027047 Nr: 35372-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DA SILVA REGO

 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: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231089 Nr: 564-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHÃES ROSA - 

OAB:PROC. GERAL, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 51587061000138, Inscrição Estadual: 

130039403. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Através do contrato de compra e venda a empresa 

Theá Rodin Cosméticos Indústria e Comércio Ltda se comprometeu em dar 

ao imóvel alienado pelo Estado de Mato Grosso, o fim específico para o 

qual foi criado, qual seja, uso industrial, isto sob pena de reversão da 

propriedade sem direito a qualquer espécie de indenização.

Despacho/Decisão: Vistos, etc... I – Com base nas certidões de fls. 35 e 

62, verifica-se presente a hipótese prevista no inciso II, do artigo 231 do 

CPC , sendo perfeitamente cabível a citação por edital. Em virtude disso, 

notifique-se o interpelado por edital, com prazo de 30 dias, uma vez no 

órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local (artigo 232, inciso III 

do CPC). II – Concedo a parte interpelante o prazo de 20 dias para 

comprovar a publicação dos editais na forma estipulada no § 1º do artigo 

232 do CPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. III – 

Afixe-se o edital no local de costume, e após certifique-se (artigo 232, II, 

CPC). IV – Decorrido o prazo do edital, sejam os autos entregues ao 

interpelado independentemente de translado (artigo 872 do 

CPC).Cumpra-se.

Observações: “Vistos etc. Defiro o requerimento de fls. 74/75. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS-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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852166 Nr: 55021-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ROSSI PENAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Visto que a parte requerida já informou seu assistente técnico, intimo a 

parte requerente para fazer sua indicação, bem como para formularem 

quesitos, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870147 Nr: 9689-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904436 Nr: 33165-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ ALTAMIR DA SILVA, JOSÉ CANDIDO DIAS, 

EDEJAIR DUROURE DA SILVA, EMIO MARIO NUNES DA CRUZ, DEOLINDA 

DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE DA SILVA NETO, ADIVALDO DA CRUZ, 

ABILIO DE LIMA, ADÃO PINTO DA COSTA, IZABEL PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709, MARCELO 

MARTINS FERREIRA - OAB:187.842

 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 as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947420 Nr: 58793-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENIR RODRIGUES DA CUNHA, AURÉLIA MARQUES 

DE OLIVEIRA, LUIZ MARANDOLA, CONCEIÇÃO ROSA DA SILVA, 

BRANDELINA DE ALMEIDA SANTANA, JOANICE FATIMA ALMEIDA 

CUIABANO, MARIA LUIZA DE ARAUJO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948960 Nr: 59630-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDINA JESUINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 
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COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925572 Nr: 46883-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA SEIDL - 

OAB:3996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977462 Nr: 12769-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SAMYA SOLGO SANTAMARIA - OAB:OAB/MT 15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033676 Nr: 38448-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039238 Nr: 41284-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043740 Nr: 43335-41.2015.811.0041

 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 JESUS DE NAZARE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:OAB/MT 19.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794637 Nr: 951-34.2013.811.0041

 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: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida na 

espécie.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 367496 Nr: 5514-13.2009.811.0041

 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: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Autos n.º 367496 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751383 Nr: 3133-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida às 

fls. 37/39v.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais, conforme determinado à fl. 109.Após, transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042051-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A SCHOFFEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEICOES - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o CRLV do ano de 2017 do veículo descrito na inicial, 

placas OBS-1818, 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: 1042331-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RHUAN DE PAULA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido ao 

Impetrante obter o CRLV da sua motocicleta descrito na inicial, placa 

QBY-5351, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042469-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO VIEIRA GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MOREIRA BASTOS JUNIOR OAB - MG91705B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso, mormente a legitimidade do órgão indicado no polo 

passivo, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1042456-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(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: 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035366-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CHRISTINA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

RAFAEL AMAYA ESTEVEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A 

(ADVOGADO(A))

 

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 
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Tr ibu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos 

etc. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 15:00 (quinze) horas, intimando-se a testemunha arrolada no 

endereço descrito na carta precatória. Oficie-se ao juízo deprecante 

comunicando da data aprazada para cumprimento da missiva. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504460-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

LUZIA HELENA GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONYELISON RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO OAB - MT12371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do retorno dos autos da segunda instância e para requerer o que 

entender de direito. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018924-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA WOBETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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.: 841398 Nr: 45657-05.2013.811.0041

 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: PRUDÊNCIO SEVERINO ALVES, MARIA JOSE 

RODRIGUES ALVES, KLEIBER RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELIANE FATIMA OLSSON, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590/MT, ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19.575, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330853 Nr: 2396-63.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JAIME FRANCISCO BATISTA BUENO, 

ROSIANE CRISTINA BUENO, RODRIGO CARLOS BUENO, ELIZANDRO 

WAGER BUENO, SANDRO ROGERIO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIL DA SILVA TAQUES, SOCIEDADE 

BENEFICENTE SANTA HELENA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14.415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - 

OAB:3.574/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA - 

OAB:12547 / MT

 Analisando os autos, constatei que de fato não fora observado a 

prerrogativa de contagem de prazo em dobro na intimação do dia 

05/09/2017 (certidão fls. 512). Diante do exposto, intimo a parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875844 Nr: 13989-79.2014.811.0041

 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: ÉRICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA 

JUDICIÁRIA CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ÉRICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO 

DIAS, Cpf: 81768419191, Rg: 1204856-9, Filiação: Avair Rebeca de Souza 

Nascimento e José Lourenço do Nascimento, data de nascimento: 

02/09/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), investigadora 

de polícia civil. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte AUTORA para constituir novo patrono, 

bem como se manifestar acerca do interesso no prosseguimento do feito, 

nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: ÉRICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS ajuizou 

Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada 

contra o CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO 

DE MT, buscando a concessão de tutela antecipada inaudita altera pars, 

para determinar “a suspensão da tramitação do PAD 003/2013/CGPJC - 

MT, notificando da decisão a Corregedoria Geral da Policia Judiciaria Civil 

do Estado de MT e a Procuradoria Geral do Estado (...)” e, ao final, seja 

“declarada a nulidade do relatório conclusivo proferido pela autoridade 

processante, por expressa violação ao principio da legalidade (art. 37, 

caput, da Constituição Federal, art. 2º, caput, da Lei 9.784/98) e a Lei 

Complementar Estadual nº 407/2010, determinando à Corregedoria Geral 

da Policia Judiciaria Civil que aplique a Requerente penalidade diversa da 

demissão.”

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção certidões de fls. 553/554, além 

da desconstituição de seu patrono o endereço da Parte Autora indicado 

nos autos para receber intimações é de impossível localização, assim 

expeça-se edital de citação com a finalidade de intimar a Parte Autora para 

constituir novo patrono, bem como se manifestar acerca do interesso no 

prosseguimento do feito, nos termos do artigo 256, II do Código de 

Processo Civil.Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o respectivo edital.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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465849 Nr: 33253-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MATTIONI, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO, 
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KEILA FIGUEIREDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, 

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Tendo em vista o encerramento dos autos de embargos e o traslado de 

documentos, intimo as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767001 Nr: 19797-36.2012.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856907 Nr: 59156-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Tendo em vista o desarquivamento do feito, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829816 Nr: 35568-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL QUINTINO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061038 Nr: 51443-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE GOMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997951 Nr: 22587-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312612 Nr: 18609-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONADIER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, KELLY CARDOSO DESIDERIONI - OAB:28980/PR, 

LEONARDO VERRI - OAB:41615/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441995 Nr: 18258-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA PAULA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818358 Nr: 24703-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA EGIDIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813440 Nr: 19918-30.2013.811.0041

 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: CLAUDINÉIA DE PAULA PENIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6591/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Chaves Bezerra - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada aforada 

por CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambas as partes devidamente 

qualificadas à exordial.

A parte Requerente narra que é portadora de doenças oriundas de 

acidente de trabalho (síndrome do túnel do carpo, artropatia, bursite, entre 

outras), as quais mantém nexo de causalidade com a atividade de 

costureira que exercia.

 Assevera que em janeiro de 2011 passou a sentir fortes dores 

musculares na região do membro superior e nos joelhos, sendo afastada 

das atividades em 03.04.2011.

 Aduz que em 03.04.2011 foi afastada das suas atividades passando a 

receber auxílio doença a partir de 18.04.2011, cujo benefício perdurou até 

31.08.2011.

 Alega que pleiteou junto ao Requerido a prorrogação do auxílio, todavia o 

pedido foi indeferido em 30.10.2011, sem a realização de qualquer exame 

apto a atestar o restabelecimento da sua saúde.

 Assevera que é evidente que o direito de receber o benefício foi cessado 

arbitrariamente, e permanece sem condições de laborar em qualquer 

atividade que lhe garanta subsistência.

 Com esse quadro, pleiteia a condenação do Requerido ao 

reestabelecimento do auxílio doença, pugnando pela realização de perícia 

médica para comprovar o alegado e a posterior conversão do benefício à 

aposentadoria por invalidez.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/78.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido às fls. 79/80.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 84/97.

 O Requerido apresentou impugnação às fls. 99/101.

Deferida a realização de prova pericial, às fls. 137/143, consta o laudo 

pericial médico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e não havendo preliminares, passo à decisão do 

mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto não há a 

necessidade de dilação para capitação de outras provas – art. 355, I, 

CPC/2015.

 A Requerente pugna o restabelecimento de auxílio doença e a posterior 

conversão em aposentadoria.

 O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em 

decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 

59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97, in 

verbis:

 “Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a 

incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença em definitivo é 

necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da 

capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, 

ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e 

temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por 

invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia 

médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que 

exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria 

por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

 “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

A Requerente sustenta que durante o exercício da profissão sofreu 

acidente de trabalho, o que a incapacitou para o desempenho de 

atividades laborais.

A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos 

cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira:

a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91);

b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I);

c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e 

definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

 Como relatado, a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado 

aos autos, do qual extraio e cito a conclusão do perito:

Conclusão:

05. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a 

pericianda apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não há 

limitação para a vida independente. (fl.138-v).

 A conclusão é clara de que a parte Requerente apresenta perda 

temporária de sua capacidade laboral, necessitando definitivamente de 

maiores esforços físicos para desempenhar suas atividades habituais no 

trabalho.

Ademais, é cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, em 

consonância com o princípio do livre convencimento:

[...] "É certo que ‘a prova pericial está para o processo acidentário como a 

confissão para o processo penal: é a rainha das provas. Ela é 

indispensável não só à confirmação do nexo com o trabalho, mas 

sobretudo quanto à constatação ou não da incapacidade laborativa e seu 

grau’(Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni). 

Todavia, ‘em direito não há lugar para absolutos’ (Teori Albino Zavascki). O 

juiz ‘não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção 

com outros elementos ou fatos provados nos autos’(CPC, art. 436); a 

absoluta submissão do juiz ao laudo pericial importaria em transmudar o 

perito em julgador." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.000172-7, de São 

Lourenço do Oeste, rel. Des. Newton Trisotto, j. 10-12-2013). Apelo 

Provido. (TJ/SC, Primeira Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 

20130652823, relator Desembargador Gaspar Rubick, julgamento em 24 de 

março de 2014).

 Pois bem. Apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não 

restou comprovado que a autora está insusceptível de reabilitação, seja 

para aquele, seja para outro que lhe garanta a subsistência, requisito 

imprescindível para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

 [...] Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não 

cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado 

não-recuperável, for aposentado por invalidez.

 Dessa forma, não se mostra possível deferir o benefício de aposentadoria 

por invalidez, sem que antes seja restabelecido o auxílio-doença até que a 

segurada se recupere e se submeta a processo de reabilitação.

 Saliente-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez, é 

imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e 

permanente para o exercício do trabalho, bem como, não haja viabilidade 

de ser reabilitado para outra atividade laborativa, em face das restrições 

físicas decorrentes do acidente ou enfermidade.

 Anoto que, também é indevido o auxílio-acidente, porque este benefício 

pressupõe a consolidação das lesões e o retorno às atividades laborais 

com redução da capacidade, o que, no caso, não ocorreu, visto que, 

repise-se, a parte autora não se recuperou e não foi submetida a 

processo de reabilitação, in verbis:

 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

 Assim, constatada a incapacidade parcial e temporária, bem como a 

possibilidade de reabilitação, deve ser restabelecido o auxílio-doença até 

que a parte Autora esteja apta a desempenhar a sua ou outra atividade 

laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

 Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE TOTAL TEMPORARIA PARA 

LABORAR NA ATIVIDADE HABITUAL - PERÍCIA - REQUISITOS PARA 

RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

 1. Pericialmente testificado que após a consolidação das lesões a parte 

autora não se encontra apta para o trabalho e com recomendação de se 

submeter à continuação do tratamento especializado e multidisciplinar 
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inclusive, mantém-se a concessão do auxílio-doença.

 2. "O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já 

pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação." 

(Apelação/Remessa Necesária 102773/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA).

 3. Sentença ratificada.

(ReeNec 52512/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE 

O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o 

auxílio-doença com implementação imediata, até que a parte autora se 

recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, cujos 

valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

 Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) consoante 

ao §8° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso 

I do artigo 496 CPC.

P.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014019-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR OAB - MT3329/O (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BRASNORTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da CERTIDÃO a seguir transcrita, exarada 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. CERTIDÃO: "Certifico que, até a presente data, não 

houve resposta ao ofício de id.13566887. Dessarte, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o depósito de diligência do 

sr. oficial de justiça."

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032358-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAROLINE SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032358-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RENATA CAROLINE SILVA 

MOREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ Vistos etc. Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados para a aquisição 

do fármaco, bem como, relatório médico atualizado demonstrando a 

necessidade de uso dos medicamentos e a sua posologia. Vindo aos 

autos os documentos referenciados, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, requerer o que entender de direito. 

Intime-se Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030617-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIAS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032247-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032519-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇOES IPVA/GIPVA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031595-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR VERGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(REQUERIDO)
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725568 Nr: 21302-96.2011.811.0041

 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: VALDOMIRO VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIADEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ESTEVAM 

VAZ CURVO FILHO- DEFENSOR PUBLICO - OAB:DPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729589 Nr: 25602-04.2011.811.0041

 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: HENRIQUE JOSÉ DE ANDRADE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740472 Nr: 37186-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIERY RODRIGUES MARQUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220479 Nr: 28772-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DO AMARAL 

MARTINS - OAB:72167/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO 

DE SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 Certifico o decurso de prazo para parte executada efetuar o pagamento 

do débito descrito no ofício de RPV. Que intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre eventual quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451171 Nr: 23560-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Tendo em vista a petição do réu de fls. 98/99, intimo a parte autora para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096957 Nr: 9282-97.2016.811.0041

 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: MARIA JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897020 Nr: 27585-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZIRA LOPES DA SILVA, BERNADETE FATIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar-se acerca da petição de fls. 397/459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857715 Nr: 59944-70.2013.811.0041

 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: EVANILDES BRAS DE FRANÇA OLIVEIRA, MARIA 

NEVES DA SILVA ARRUDA, ZULEIDE ARAUJO ROCHA, ALBENICE 

IMACULADA DE ANDRADE, ANA MARIA DE SOUZA GUALBERTO, EUNICE 

MOREIRA SANTANA, ADENILDES LINA PEREIRA DA CRUZ, HILDEBRANDO 

DA SILVA DALTRO JUNIOR, MARCILENE MOREIRA SANTANA DO 

AMARAL, GILZA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:
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 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093298 Nr: 7634-82.2016.811.0041

 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: PEDRO MUFFATO CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431094 Nr: 11537-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUILSON DE ARRUDA RAMOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925232 Nr: 46628-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:17.394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972754 Nr: 10599-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUBA REGINA GUIMARÃES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053909 Nr: 48300-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064362 Nr: 52882-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA NUNES

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857715 Nr: 59944-70.2013.811.0041

 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: EVANILDES BRAS DE FRANÇA OLIVEIRA, MARIA 

NEVES DA SILVA ARRUDA, ZULEIDE ARAUJO ROCHA, ALBENICE 

IMACULADA DE ANDRADE, ANA MARIA DE SOUZA GUALBERTO, EUNICE 

MOREIRA SANTANA, ADENILDES LINA PEREIRA DA CRUZ, HILDEBRANDO 

DA SILVA DALTRO JUNIOR, MARCILENE MOREIRA SANTANA DO 

AMARAL, GILZA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096956 Nr: 9281-15.2016.811.0041

 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: ORLANDINA DIAS MOTA MARIANO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11.483/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 

8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à contestação é tempestiva. Considerando 

que não foi possível proceder com a intimação da requerida ELONET, 

intimo a parte autora para requerer o que enteder de direito, bem como 

apresentar provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096962 Nr: 9285-52.2016.811.0041

 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: VALERIANA ZEFERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 
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ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Certifico que a impugnação à contestação é tempestiva. Considerando 

que não foi possível proceder com a intimação da requerida ELONET, 

intimo a parte autora para requerer o que enteder de direito, bem como 

apresentar provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898574 Nr: 28770-09.2014.811.0041

 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: LUIZA MARIA FERRARI MARTINS, VILMA BRITO 

FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, em concordancia com o 

art. 321, parágrafo único, do CPC, indefiro a inicial, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem a resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879536 Nr: 16522-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIVAN FARIAS ASSAD, JAMIL DORILEO DE AMORIM, 

RONALDO DA COSTA MARQUES, JOSE CARLOS DE SOUZA SENA, 

VERA LUCIA LOPES VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARITZA COSTA SANTOS 

GRIGGI BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Tendo em vista a petição de fls. 281/311, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047144 Nr: 44964-50.2015.811.0041

 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: KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA, MARCOS 

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA, MARCOS VIEIRA DA CUNHA, MILTON 

RIBEIRO DA SILVA, MVPDS, MARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Tendo em vista a petição de fls. 574/700, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 572.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350752 Nr: 21295-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 389.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887033 Nr: 21261-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA FERREIRA TAVARES, MARIA DE FATIMA 

PETINI CEZARIO, TANIA MARA RUSSAFA MACHADO MARCUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Tendo em vista a petição de fls. 334/412, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011725 Nr: 28314-25.2015.811.0041

 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: LUIS MIGUEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIEL VETORELLO - 

OAB:15.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte autora, sem manifestação. Que 

intimo as partes para especificarem provas que eventualmente queiram 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423774 Nr: 8054-97.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MAIZA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO A. CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561 MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457506 Nr: 27787-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756174 Nr: 8257-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO DE AMORIM MASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012306-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SANTANA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JULIO CESAR 

SANTANA CUNHA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

condenação dos Requerido ao pagamento de licença prêmio e férias não 

gozadas, bem com o terço constitucional conforme demonstrativo 

constante da fl. 24. Aduz o Requerente que é Bombeiro Militar da reserva 

remunerada, tendo sido transferido para a inatividade em 12/08/2015, e 

que possui 06 (seis) meses de licença prêmio referente aos exercícios do 

quinquênio de 04/03/2005 a 03/03/2010 (3 meses), 04/03/2010 a 

03/03/2015 (3 meses), férias proporcionais referente ao ano de 2015 e um 

terço constitucional referente à este mesmo período, conforme certidão 

encartada à fl. 09. Com a inicial vieram documentos encartados 

digitalmente. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao 

ID. 2508120. Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. O 

Ministério Público manifestou, ao ID. 10602529, pelo prosseguimento do 

feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público 

capaz de justifica-la. É o relatório. Decido. Conforme mencionado no 

relatório, o Requerente passou para a inatividade em 2015, e não usufruiu 

os períodos adquiridos como licença prêmio e férias, conforme se observa 

das certidões de fls. 09/10. Ressalte-se que o referido período não foi 

usufruído, pago ou averbado para fins de aposentadoria. O Estatuto dos 

Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005) assim 

dispôs sobre o tema: Art. 83 O militar fará jus a 30 (trinta) dias de férias, 

que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante 

comprovada necessidade de serviço. § 1º Independente de solicitação 

será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um 

terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias 

regulamentares. § 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será 

considerada como mês integral para efeito de indenização. Art. 100 A 

licença-prêmio é a autorização para o afastamento total do serviço, 

relativa a cada qüinqüênio de tempo de efetivo serviço prestado, 

concedida ao militar estadual que a requerer, sem que implique em 

qualquer restrição para a sua carreira, concedida pelos 

Comandantes-Gerais das respectivas Corporações. § 1º A licença-prêmio 

tem a duração de 03 (três) meses, a serem gozadas de uma só vez, 

podendo o período ser parcelado, por solicitação do interessado e julgado 

conveniente pelos comandos intermediários, chefes, diretores e 

comandantes de unidades militares. Nos documentos de fls. 09/10, 

constam certidões que atestam que o Requerente deixou de gozar 06 

(seis) meses de licença prêmio, referentes a 04/03/2005 à 03/03/2010 e 

04/03/2010 à 03/03/2015 e férias proporcionais (com pagamento de 1/3 

constitucional) do período de 04/03/2015 à 02/08/2015. Como se verifica 

do documento de fl. 11, o autor requereu administrativamente a expedição 

de certidão em relação à referidas verbas e que o Requerido, com base 

no Decreto nº 766/2011 (que proibiu a emissão de Carta de Crédito) se 

negou a pagar as férias e licença prêmio que o autor faz jus. O Decreto nº 

2.090/2013 assim dispunha sobre o pagamento de férias e licenças 

prêmio: Art. 15 Durante a execução da programação financeira e de 

capacidade empenho e liquidação do exercício de 2014 vinculada ao 

sistema de unicidade de caixa a que se refere a Lei Complementar nº 360, 

de 18 de junho de 2009, não poderá ser cancelada ou anulada a dotação 

prevista para despesa de pessoal e encargos sociais ou para juros ou 

serviço da dívida (...) § 2º Na realização da despesa do grupo de pessoal 

e encargos sociais vinculada ao sistema de unicidade de caixa a que se 

refere a Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009 fica suspenso 

o pagamento de indenização de férias, de licença-prêmio, cartas de 

crédito ou valores pagáveis na fila de precatórios judiciais. Note-se que 

decreto foi editado em dezembro/2013 e dava providências orçamentárias 

e financeiras do exercício do ano de 2014, não podendo a Administração 

se isentar do pagamento ad eternum. Nessa esteira, tendo o Requerido 

reconhecido que o Requerente não gozou das férias integrais e 

proporcionais, e licenças prêmio a que fazia jus, somado ao fato de que o 

Requerente não poderá mais usufruir dos períodos em razão de já estar 

na reserva remunerada, a conversão em pecúnia é medida que se impõe. 

Ademais, uma vez que passou para a reserva em 2015, não há que se 

falar em prescrição. Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT: 

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS NÃO 

USUFRUIDAS – PROVAS CONTUDENTES – CONVERSÃO EM PECÚNIA – 

POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO 

ASSEGURADO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA. O período 

de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do 

direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do 

servidor. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de 

férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de 

locupletamento indevido por parte da Administração Pública.” (Apelação / 

Remessa Necesária 69120/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2017) “PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO 

- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO 

INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) O cálculo produzido pelo próprio 

Requerente, com base na LC 541/2014, dá conta que o valor devido a 

título de férias e licenças-prêmios seria de R$ 60.688,50 (sessenta mil 

seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), porém diante de 

possível divergência, tenho que é caso de apuração do valor por meio de 

liquidação. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, 

para reconhecer o direito ao recebimento de 6 (seis) meses de licença 

prêmio referentes aos exercícios do quinquênio 04/03/2005 a 03/03/2010 

(3 meses), 04/03/2010 a 03/03/2015 (3 meses) e férias proporcionais 

(com pagamento de 1/3 constitucional) referente ao ano de 2015 

(04/03/2015-02/08/2015), cujos valores deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora pela 

remuneração oficial da caderneta de poupança, desde 04/05/2016 (data 

do requerimento administrativo) até o pagamento e correção monetária 

pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com 

destaque para incidência do IPCA-E desde a data em que cada parcela 

deveria ter sido paga até o efetivo pagamento, conforme precedente do 

STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema 

nº 905. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 
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advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito 

econômico não ultrapassar o montante de 500 (quinhentos) salários 

mínimos. P.R.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026304-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEDSON RAFAEL DA SILVA OAB - MS19738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO STACKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: Com essas considerações, em 

atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 

004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos 

para o Juizado da Fazenda Pública, com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028024-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL BENEDITA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. 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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

PROCESSO n. 1028024-22.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 83.604,00 

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ROSENIL BENEDITA DA COSTA BARBOSA Endereço: 

RUA BELO HORIZONTE, B7, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-490 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para manifestar sobre a prestação de contas, nos autos do processo em 

epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte Requerente, no 

prazo de10 (dez) dias, 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 

mandado. CUIABÁ, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004074-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

PROCESSO n. 1004074-47.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA Endereço: R DOM CARLOS LUIZ D' AMOUR, 468, 

SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-150 POLO PASSIVO: Nome: 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para fazer a 

prestação de contas do(s) valor(es) levantado(s) mediante alvará(s) 

expedido(s) por este juízo, nos autos do processo em epígrafe, 

apresentando Nota Fiscal em nome da Parte Requerente, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

CUIABÁ, 13 de dezembro 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 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006192-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIL DE ARRUDA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO PROCESSO n. 1006192-64.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 259.096,12 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA À SAÚDE]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOCIL DE ARRUDA 

MACIEL Endereço: RUA DEZ, 15, Quadra 46, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-050 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal Endereço: 

Praça Alencastro, 158, 158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro Norte, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-906 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para manifestar acerca da petição da 

ilustre Defensoria Publica.a prestar contas do(s) valor(es) levantado(s) 

mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do processo em 

epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte Requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias, 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 

mandado. CUIABÁ, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019187-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. 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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

PROCESSO n. 1019187-75.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ROBERTO JOSE DA SILVA Endereço: 

Avenida Fernando Correa da Costa, 71, Rua Santa Maria, Chácara dos 

Pinheiros, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para fazer a prestação de contas do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo em epígrafe, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo de10 (dez) dias, 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 mandado. CUIABÁ, 13 de dezembro 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: 0500012-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 
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(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: Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031039-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS DA CUNHA OAB - MG162664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031039-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAX ANTONIO FERREIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos e etc. Ante a ausência 

de documentos que justifique a concessão de assistência judiciária, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, 

sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Isso porque o parágrafo 

único, do art. 2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV 

do art. 5º, da Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de 

recursos". Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005006-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005006-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIS DIAS DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Cumpra-se 

os demais termos da decisão de ID nº, promovendo a citação da parte 

requerida. Em seguida, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação oportunamente apresentada. Após, manifestem-se as parte 

acerca do laudo pericial. Colhido o parecer Ministerial, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036184-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1036184-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARTA DA SILVA SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Acolho a emenda à inicial 

pleiteada por meio da petição de ID nº 16392542. Retifique-se o valor da 

causa no sistema PJe. Por outro lado, ante a ausência de documentos que 

justifique a concessão de assistência judiciária, intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos 

comprobatórios acerca de sua situação econômica, sob pena de 

indeferimento do benefício pleiteado, posto que o parágrafo único, do art. 

2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da 

Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043708-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCILENE MACEDO DA SILVA OAB - 003.018.773-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1043708-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCINALDO MACEDO DA 

SILVA REPRESENTANTE: FRANCILENE MACEDO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, por se tratar de matéria de saúde (internação em leito de 

UTI), expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923549 Nr: 45572-82.2014.811.0041

 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: CARMEN MARIA PEREIRA FERREIRA, DEODATO 

AQUINO DA SILVA, IRENICE ROSA GONÇALVES PEREIRA, GENY VIEIRA 

DIAS CORREA, JANICE PEREIRA, RUTE CATARINA MAINARDES, ZENIA 

BENEDITA DE SOUZA COSTA, SELMA GODOY MACHADO GNASPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045120 Nr: 43956-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 
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autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867073 Nr: 7239-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPIA ANTONIA REGINA MORARI, LUIZA DE CAMPOS 

CURADO SANTANA, LEONOR AUGUSTA SAMPAIO DE SOUZA, MILENE 

MARTINHA DE OLIVEIRA, NAILZA BENEDITA DA SILVA, VALDENICE 

MESSIAS DA SILVA, CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA, 

LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, AFONSINA VIEIRA DE 

ASSUNÇÃO, PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, ELAINE 

ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038957 Nr: 41111-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059859 Nr: 50981-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE ANTONINA COSTA MARQUES DA SILVA, 

MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867073 Nr: 7239-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPIA ANTONIA REGINA MORARI, LUIZA DE CAMPOS 

CURADO SANTANA, LEONOR AUGUSTA SAMPAIO DE SOUZA, MILENE 

MARTINHA DE OLIVEIRA, NAILZA BENEDITA DA SILVA, VALDENICE 

MESSIAS DA SILVA, CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA, 

LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, AFONSINA VIEIRA DE 

ASSUNÇÃO, PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, ELAINE 

ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923549 Nr: 45572-82.2014.811.0041

 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: CARMEN MARIA PEREIRA FERREIRA, DEODATO 

AQUINO DA SILVA, IRENICE ROSA GONÇALVES PEREIRA, GENY VIEIRA 

DIAS CORREA, JANICE PEREIRA, RUTE CATARINA MAINARDES, ZENIA 

BENEDITA DE SOUZA COSTA, SELMA GODOY MACHADO GNASPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1021994 Nr: 32909-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se de forma integral o despacho de fl. 83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 917571 Nr: 41794-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GITIRANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003978 Nr: 25111-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINELSON BENEDITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Vistos.
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Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 835749 Nr: 40826-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, ISABEL PINHEIRO 

DA LUZ, JACIRA AUXILIADORA CORREA DOS REIS, JONAS EMANUEL 

RIBEIRO DIAS, IVANETE MARQUES VIANA, JOSIANE ROBERTA PAES DE 

BARROS, JOSE ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO, LIDIANE PEREIRA 

DOS SANTOS, LINDAURA VICENTE DA SILVA, LAELCIO JOSE DA COSTA, 

JULIA ULRICH ALVES DE SOUZA, LETICIA BERTAÍA, LIZANGELA 

GALEGO, LUIZ EDUARDO SARAGIOTTO SILVA, MARCIONITA JOSÉ 

CURVO DE MORAES, MARIA DOMINGAS OLIVEIRA RAMOS, MARCIA 

ALVES BRITO NEVES, MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES, MARIA 

CLARA FREITAS SIQUEIRA, MARIA LUCIA RODRIGUES, MARIA GARDENIA 

SOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852165 Nr: 55020-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO PENAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:0

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003061 Nr: 24750-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEIA ANTONIA BISPO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003477 Nr: 24916-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CASSIA FERREIRA KRAUZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1037440 Nr: 40296-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839388 Nr: 43918-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA REGINA PEREIRA DE FARIA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851485 Nr: 54427-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852846 Nr: 55621-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003066 Nr: 24754-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES SUDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1011926 Nr: 28392-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865558 Nr: 6046-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECIA SANTINA KLOS, ELIZA CASTILHO RIBEIRO, 

NEUZA DO NASCIMENTO, ROSANGELA DE OLIVEIRA, MARLENE 

APARECIDA GOMES CAETANO, VALERIA FRANCISCHINI

 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, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 998260 Nr: 22722-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026570 Nr: 35084-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA FRANCISCA DA SILVA, ELIETE DA SILVA E 

SILVA, VERENICE HESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, Tomas Aquino Silveira Boaventura - 

OAB:3565/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar nos autos desarquivados, no prazo legal, sob pena de retorno 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 12106-54.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGESLATIVO DE MT- SINDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERV. DO PODER LEGISLATIVO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, 

HELDA FERREIRA - OAB:9138/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, KLEBER CORREA DE ARRUDA - 

OAB:10.528/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14.974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:PROC. LEGISLATI, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS, OAB/MT 

14.974, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062184 Nr: 51969-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE ROSA SILVA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 804119 Nr: 10576-92.2013.811.0041

 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: MATEUS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, em correição permanente.

O sistema APOLO alerta acerca da existência de documentos a serem 

juntados; portanto, necessário se faz a devolução dos autos para 

regularização.

Da mesma forma, diante dos novos esclarecimentos e documentos 

carreados pelas partes, tenho que sobre estes o MP ainda não se 

manifestou.

Portanto, devolvo os autos para regularização devendo, na sequencia, 

serem encaminhados para o MP, oortunizando manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 805761 Nr: 12228-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão de prazo recursal.

Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar interesse em 

recorrer ou se fica satisfeita com o valor indenizatório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813767 Nr: 20236-13.2013.811.0041

 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): MARIA GENECI CONTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15.138/MT

 Vistos.

Posto que adotado pelo ente Estatal as providências necessárias ao 

cumprimento da anterior determinação, DEFIRO o seu pedido de 

suspensão do feito no prazo de 60 dias, ou até a comprovação do 

depósito dos honorários periciais (se antes do prazo).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855470 Nr: 57904-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONRADA SANTOS DE LIMA, ALESSANDRA NUNES DE 

SIQUEIRA, SANDRA EMILIA DE MORAES, ANA MONTEIRO LISBOA, ELIZA 

MARIA DE OLIVEIRA, NEIVA SIQUEIRA E SILVA, MARIA HELENA DA 

SILVA, SILVANO BISPO DA SILVA, JOSILDA MOREIRA DE ANDRADE, 

EDINALVA DOS SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Vistos, em correição permanente.

Não obstante o retorno destes autos, vislumbro a posterior juntada de 

embargos de declaração deduzidos frente à instância revisora, que não 

foram submetidos à análise da eminente e estimada desembargadora 

relatora, inclusive acerca da sua tempestividade, motivo pelo qual 

determino o encaminhamento do feito para o e. Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 847451 Nr: 50956-60.2013.811.0041

 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, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD NEIA - COMERCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC., LAYANE APARECIDA MARTINS RECH - OAB:19399, LUIZ 

PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B, 

Sonia Regina Martinez Hoffmann - OAB:OAB/MT 16723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153

 Vistos.

Diante dos termos da certidão de fls. 95, aliado aos pedidos dos autores, 

DETERMINO a regularização do feito, com a CITAÇÃO válida da requerida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037814-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MFC ACADEMIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIO AUGUSTO HOFFMANN PINTO OAB - RJ176247 (ADVOGADO(A))

BRUNO DE ABREU FARIA OAB - RJ123070 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CAPAZ GOULART OAB - RJ149794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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: 

1037814-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MFC ACADEMIA EIRELI RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos e etc, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Autora em face da decisão 

proferida de Id 16288450, sob alegação da existência de omissão. 

Argumenta a Embargante, que este douto juízo deferiu a tutela de urgência 

pleiteada, mas incorreu em omissão ao deixar de observar que a ação não 

tem por objeto créditos tributários relativos ao diferencial de alíquotas de 

ICMS, mas sim a exigência antecipada do ICMS presumidamente, bem 

como deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários objeto dos TADs nº 1013040-8 e 1013045-7. Os 

trechos questionados da decisão se deram nos seguintes termos: 

“Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por MFC ACADEMIA EIRELI em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a concessão de tutela de 

urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários decorrentes da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS 

referentes às operações interestaduais locação de bens para utilização 

na prestação de condicionamento físico. (...) A controvérsia a ser 

analisada na presente ação consiste em apurar a legalidade do ato do 

Requerido, consistente na exigência do diferencial de alíquota de ICMS 

sobre os equipamentos, materiais e insumos adquiridos ou transferidos de 

outras Unidades da Federação e empregados no desenvolvimento da 

atividade comercial da requerente. (...) Os documentos apresentados pela 

impetrante demonstram, prima facie, que esta exerce atividade de 

prestação de serviços condicionamento físico, razão pela qual se revela 

incabível, em tese, a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS sobre as 

operações interestaduais de aquisição/locação de insumos e bens a 

serem utilizados na prestação de serviços, uma vez que esta não é 

contribuinte do ICMS. (...) Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência, para 

determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes da exigência do diferencial de alíquota do ICMS com relação 

aos materiais locados por meio de contrato de comodato pela Requerente 

em outros Estados da Federação, determinando que o Requerido se 

abstenha de efetuar a cobrança em tal hipóteses até o julgamento do 

mérito da presente ação.” É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO. Por 

tempestivo e próprio, recebo os presentes embargos. Primeiramente, deixo 

de intimar o embargado a se manifestar, uma vez que uma vez que seu 

acolhimento não implica na modificação da decisão embargada, nos 

termos do § 2º, do art. 1.023, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. De fato, constata-se a 

existência de erro material, uma vez que a ação não questiona a cobrança 

de diferencial de alíquotas de ICMS, mas sim a anulação dos créditos 

tributários constituídos através dos TADs nºs 1013040-8 e 1013045-7, 

que exigem da embargante o pagamento antecipado de ICMS devido pela 

saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste Estado de 

Mato Grosso, nos termos do art. 216-Q-1, § 2º, do RICMS/MT. Dessa 

forma, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para 

corrigir o erro material quanto ao objeto da ação não ser o ICMS – 

Diferencial de Alíquotas, bem como para fazer constar expressamente o 

nº dos TADs no dispositivo. Ante o exposto e por tudo mais que consta 

nos autos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por que tempestivos 

e, no mérito, ACOLHO-OS, para sanar o erro material apontado mediante a 

retificação da parte dispositiva da decisão embargada, que passa a viger 

com a seguinte redação: “Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência, para 

determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos 

TADs nºs 1013040-8 e 1013045-7, determinando que o Requerido se 

abstenha de efetuar qualquer ato tendente a sua cobrança até o 

julgamento do mérito da presente ação.” Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043574-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.G.DE AMORIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043574-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: O.G.DE AMORIM - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Prescrição com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando 

a tutela antecipada para determinar que a PGE-MT exclua o nome da 

Requerente da CDA nº 2017472351 e, no mérito, seja decretada a 

prescrição de ofício do crédito tributário estampado na CDA nº 

2017472351, bem como a exclusão do nome da Autora da Dívida Ativa do 

Estado de Mato Grosso. De acordo com a distribuição de competências 

vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em geral 

da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro 

prisma, compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de 

Cuiabá “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 
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referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Acerca da 

competência, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe em seu art. 

43: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por 

corolário lógico da interpretação sistemática dos dispositivos citados, 

conclui-se que, se a ação tem por escopo discutir uma CDA, passiva de 

execução fiscal a ser ajuizada pela Fazenda Pública, compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processá-la e julgá-la. Isto posto, 

reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e jugar o feito, declinando da competência em favor da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se 

os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043576-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.G.DE AMORIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1043576-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: O.G.DE AMORIM - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Prescrição com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando 

a tutela antecipada para determinar que a PGE-MT exclua o nome da 

Requerente da CDA nº 2017487531 e, no mérito, seja decretada a 

prescrição de ofício do crédito tributário estampado na CDA nº 

2017487531, bem como a exclusão do nome da Autora da Dívida Ativa do 

Estado de Mato Grosso. De acordo com a distribuição de competências 

vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em geral 

da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro 

prisma, compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de 

Cuiabá “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Acerca da 

competência, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe em seu art. 

43: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por 

corolário lógico da interpretação sistemática dos dispositivos citados, 

conclui-se que, se a ação tem por escopo discutir uma CDA, passiva de 

execução fiscal a ser ajuizada pela Fazenda Pública, compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processá-la e julgá-la. Isto posto, 

reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e jugar o feito, declinando da competência em favor da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se 

os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão 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)

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: 

1039499-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EIG MERCADOS LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela Autora em face da decisão proferida de Id 16907729, sob 

alegação da existência de omissão. Argumenta a Embargante, que a 

decisão foi omissa quanto as provas e argumentos levantados para o fim 

de embasar o pedido de tutela antecipada, o qual não guarda relação com 

o próprio mérito da ação. Nesse sentido, reitera que acostou aos autos 

cópia do termo de colaboração por um dos representantes da empresa, 

notícia da prisão de parentes do atual Governador, comprovantes de 

pagamentos de contas diretamente ligadas a saúde financeira da empresa 

e ignoradas pelo interventor, aspectos que deveriam ter sido abordados 

na constituição do livre convencimento motivado. Reforça também que 

além de inexistir previsão legal para prorrogação do Decreto interventivo, 

inexiste correlação entre a prorrogação da intervenção com a finalidade 

da medida, já que o relatório conclusivo da medida já foi elaborado. Por fim, 

salienta que não se deve confundir a questão versada na tutela 

antecipada com a questão própria de mérito da Ação, eis que são pedidos 

completamente distintos e que os requisitos para concessão da tutela de 

urgência estão presentes, traduzidos no exaurimento do prazo da 

intervenção, bem como da elaboração do relatório conclusivo e no risco 

iminente de rescisão do contrato de concessão. Com base nesses 

argumentos, resumidamente, pugna pelo acolhimento da tutela antecipada 

ao menos em seu pedido alternativo, com a proibição da atual gestão do 

Estado em proferir qualquer decisão rescindindo o contrato nº 01/2009, 

diante da demonstração de que qualquer ato será questionado diante da 

sua suspeição em razão dos escândalos de corrupção que vieram à tona 

pela empresa Embargante e, alternativamente, que a tutela antecipada seja 

concedida até ulterior apresentação da peça de contestação. É o breve 

relato. Decido. Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por 

escopo sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contido na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, 

a alteração do julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de 

um dos vícios citados. Conforme se observa, de fato a decisão que 

indeferiu a tutela de urgência não apreciou os argumentos de que haveria 

suspeição do Estado de Mato Grosso na edição do Decreto combatido na 

presente ação. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que tendo sido 

entendido pela validade do Decreto Estadual atacado, em razão da 

motivação nele próprio descrita, infere-se que a análise quanto aos 

argumentos de suspeição do Estado de Mato Grosso restou superada, ao 

menos nessa fase de cognição sumária, já que o reconhecimento da 

validade do Decreto Estadual, ao menos nesta fase processual, posterga 

a apreciação dos demais argumentos para fase posterior. Ademais, 

cumpre ressaltar, a análise de eventuais vícios de motivação é matéria 

pertinente ao próprio mérito da demanda, cujo objeto é a anulação do 

Decreto Estadual nº 1.674/2018 (atualmente 1.710/2018), que prorrogou o 

Decreto Estadual nº 1.422/2018. Desse modo, ao menos nesta fase 

processual, entendo que o Decreto Estadual nº 1.710/2018 foi 

devidamente motivado para prorrogar o prazo da intervenção, nos termos 

da decisão retro. E por fim, quanto à alegação de que há o risco iminente 

de rescisão do contrato de concessão, cumpre dizer que no caso de 

sucesso da demanda, conforme se extrai do próprio pedido da 

Embargante, o que se pleiteia é a devolução da concessão até a 

superveniência de novas decisões administrativas. Ou seja, com o fim da 

intervenção, competirá ao Poder Executivo decidir quanto à continuação 

ou extinção do contrato, em decisão administrativa que evidentemente 

poderá ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Portanto, de toda 

forma não caberia a este Juízo proibir o Embargado de rescindir o contrato 

de concessão. Assim sendo, apesar das razões postas pela Embargante, 

mantenho a decisão embargada, que indeferiu a tutela de urgência 

pleiteada, assim entendida tanto a que pleiteou a suspensão do Decreto 

Estadual, quanto a que pleiteou pela proibição do atual Governo de 

rescindir o contrato de concessão. Isto posto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, inclusive quanto ao pedido 

alternativo formulado nos presentes Embargos de Declaração, mantendo 

incólume a decisão embargada. Diante dos termos do requerimento estatal, 

faculto ao autor emendar a inicial em querendo, para incluir o DETRAN no 

polo passivo. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1012387-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012387-94.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FLAVIA KAROLINE DE SOUZA 

OLIVEIRA IMPETRADO: DIRETOR DO IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por FLAVIA KAROLINE DE SOUZA 

OLIVEIRA contra ato reputado ilegal supostamente praticado pelo DIRETOR 

DO IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO. A impetrante aduz, em síntese, que se inscreveu no 

concurso para provimento de cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO da 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/MT), 

regulado pelo Edital de Abertura Nº 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro 

de 2016. Assevera que logrou êxito nas primeiras fases do certame, até 

ser convocada para se apresentar a etapa de Exames de Saúde. Que 

compareceu na data designada, portando os documentos dos exames de 

saúde discriminados no item 12.6 do referido edital, os quais foram 

devidamente conferidos e recebidos pela servidora da HISMET, o que, 

inclusive, gerou um número de protocolo. Afirma que, ao se deslocar para 

o seu veículo, ainda no estacionamento da empresa HISMET, percebeu 

que restava o seu exame oftalmológico a ser entregue. Que, prontamente, 

reingressou a recepção do HISMET, a fim de efetuar a entrega do exame 

faltante, quando teve o seu pedido recusado pela coordenadora, sob o 

argumento de que o seu envelope já se encontrava lacrado. Em face do 

exposto, pugna pela concessão de liminar para que seja recebido o 

resultado do exame faltante e seja feita a análise da avaliação médica, 

emitindo-se parecer conclusivo da aptidão médica e, via de consequência, 

determinar o seu prosseguimento nas demais fases do concurso. A inicial 

veio instruída com documentos. Inicialmente o processo foi remetido ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que a 

impetrante havia apontado como autoridade coatora o Secretário de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos. Posteriormente, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso remeteu os autos a este juízo, tendo em 

vista que a impetrante emendou a inicial, substituindo a autoridade 

apontada como coatora. É o relatório. Fundamento e decido. Para o 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Da análise da fundamentação posta na petição 

inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença 

do fumus boni juris necessário à concessão da liminar pleiteada. A 

questão cinge-se em aferir se a legalidade do ato que considerou a 

impetrante inapto na fase de Exame de Saúde referente ao concurso para 

provimento de cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(SEJUDH/MT), regulado pelo Edital de Abertura Nº 01/2016/SEJUDH. 

Extrai-se dos autos que a impetrante foi aprovado nas primeiras fases do 

concurso, restando convocado para a fase de Exame de Saúde que 

possuía caráter eliminatório. Que no dia marcado para apresentação dos 

exames e laudos médicos, compareceu com antecedência para 

verificação dos seus documentos, quando constatou que faltava o exame 

oftalmológico. Observa-se, ainda, que a impetrante retornou no mesmo dia, 

e dentro do período programado no edital, apenas para entregar o 

documento faltante, o que foi prontamente negado pelos responsáveis 

pela coleta dos dados. Pois bem, conforme se verifica do Edital o 

candidato não podia apresentar qualquer exame posteriormente à 

realização da fase do exame de saúde. No entanto, aparentemente, no 

caso da impetrante o documento foi apresentado dentro do lapso temporal 

disponibilizado pelo edital do certame, sendo que a recusa se deu sob a 

justificativa de que o envelope da impetrante já estaria lacrado. Nestes 

termos, não houve qualquer desobediência aos termos do edital do 

concurso público por parte do impetrante, razão pela qual a sua 

desclassificação ensejaria excesso injustificado de formalismo e, por isso, 

à margem também do princípio da razoabilidade. Isto posto, DEFIRO A 

LIMINAR pretendida para determinar que a autoridade coatora receba o 

resultado do exame faltante do impetrante, analisando-o nos termos da 

avaliação médica prevista na fase de Exame de Saúde e emitindo parecer 

conclusivo da aptidão médica e, via de consequência, determinar o seu 

prosseguimento nas demais fases do concurso. Intime-se. Cumpra-se. Em 

seguida, colha-se parecer ministerial. Após, voltem os autos conclusos 

para sentença. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021299-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para se manifestar sobre a petição do Requerido Id 14959582. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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.: 1044260 Nr: 43574-45.2015.811.0041

 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: SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049007 Nr: 45919-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FERREIRA HARDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789996 Nr: 44033-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR LOURENÇO CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768941 Nr: 21872-48.2012.811.0041

 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: JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

- OAB:12.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894931 Nr: 26416-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA TABOSA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar nos autos desarquivados, no prazo legal, sob pena de retorno 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411022 Nr: 1386-13.2010.811.0041

 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: MARINO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, JANAINA 

PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, LIVIA PATRIOTA 

HOLANDA DE AMORIM - OAB:, MATEUS ALVES ARAÚJO - OAB:PROC. 

FEDERAL, RENATA D'AVILA - OAB:, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954962 Nr: 2593-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852574 Nr: 55366-64.2013.811.0041

 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: IZANIL AVELINA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857083 Nr: 59329-80.2013.811.0041

 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: CELIO ABRAÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005820 Nr: 25818-23.2015.811.0041

 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: ROBSON DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059509 Nr: 50771-51.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE, 

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044260 Nr: 43574-45.2015.811.0041

 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: SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049007 Nr: 45919-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FERREIRA HARDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Retifico a certidão retro pois os presentes autos tratam de matéria de 

URV, sendo assim, remeto os autos conclusos para novas deliberações, 

ressalvando que a fase de produção probatória será oportunizada 

futuramente caso este seja o entendimento do Mm. Juiz.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041280 Nr: 42195-69.2015.811.0041

 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): MANOEL JOAQUIM DE PAULA, ESPÓLIO DE 

LUIZ VIEIRA DE PAULA, ARISTÓTELES VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR UEHARA PAULA - 

OAB:19795/0, NÃO CONSTA ADVOGADO NOS AUTOS - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS

PRAZO 10 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INTERESSADOS PARA OS FINS 

PREVISTOS NO ART. 34 DO DEC. LEI 3365/41 DO BEM A SER 

EXPROPRIADO ABAIXO DESCRITO.

Resumo da Inicial: O ESTADO DE MATO GROSSO propõe Ação de 

Desapropriação em desfavor de MANOEL JOAQUIM DE PAULA e outros, 

na qual busca a transferência da propriedade de 236,375m² do terreno 

localizado na Rua Xavante, n. 460, lote 05, quadra 01, Bairro Santa 

Helena, em Cuiabá-MT. Alega que diante da necessidade de execução de 

obras de mobilidade urbana relacionadas com a Copa do Mundo de 2014, 

o Decreto n. 402/2011 declarou de utilidade pública, necessitando ser 

desapropriada a área em questão, cujos proprietários presumidos são os 

demandados.

Despacho/Decisão: “SENTENÇA - Vistos, etc. O ESTADO DE MATO 

GROSSO, qualificado, propõe a presente Ação de Desapropriação em 

desfavor de MANOEL JOAQUIM DE PAULA e outros, na qual busca a 

transferência da propriedade de 236,375m² do terreno localizado na Rua 

Xavante, n. 460, lote 05, quadra 01, Bairro Santa Helena, em Cuiabá-MT. 

Alega que diante da necessidade de execução de obras de mobilidade 

urbana relacionadas com a Copa do Mundo de 2014, o Decreto n. 

402/2011 declarou de utilidade pública, necessitando ser desapropriada a 

área em questão, cujos proprietários presumidos são os demandados. Diz 

que, conforme laudo técnico de avaliação, a área a ser desapropriada foi 

avaliada em R$ 388.832,30. Defende que a não imissão na posse 

inviabilizará a execução de obras de revitalização e alargamento da via 

urbana. Instrui a inicial com diversos documentos. Citados, apenas o 

Espólio de Luiz Vieira de Paula contestou a ação, informando que, mesmo 

sem decisão liminar, o autor desapropriou o imóvel e fez a demolição. 

Pugnaram pelo recebimento do valor da indenização com urgência. 

Juntaram documentos comprovando a propriedade do imóvel. Depósito 

efetuado à fl. 173. É o breve relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

dispenso o parecer ministerial, nos termos do art. 178 do CPC. No mais, 

conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, 

pois as provas constantes dos autos são mais do que suficientes para 

formar meu convencimento. A desapropriação por utilidade pública é 

disposta no Decreto-Lei n. 3.365/41, que nos seus arts. 13 e 15 determina 

que para a imissão provisória na posse por utilidade pública devem ser 

preenchidos os seguintes requisitos: Art. 13 - A petição inicial, além dos 

requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do 

preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial 

que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada 

dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. 

Art. 15 - Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada 

de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz 

mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens. § 1º - A imissão 

provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu mediante 

o depósito. No caso, tem-se que o Decreto Expropriatório nº 402 de 03 de 

junho de 2011 declarou de utilidade pública a área de 236,375m² do 

terreno localizado na Rua Xavante, n. 460, lote 05, quadra 01, Bairro Santa 

Helena, em Cuiabá-MT. Compulsando a vasta malha documental juntada 

pelos requeridos, entendo como provada a propriedade do Espólio de Luiz 

Vieira de Paula, não sendo mais o imóvel em tela pertença do Sr. Manoel 

Joaquim de Paula. Assim, cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 

aludido, evidente a necessidade pública da desapropriação do imóvel 

descrito na inicial, de modo a concluir a execução dos projetos do 

processo de desapropriação para melhoria das vias públicas. No mais, 

uma vez efetuada a desapropriação, faz-se justa a indenização, cujo 

valor já se encontra depositado nos autos. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a ação para 

determinar a transferência da propriedade de 236,375m² do terreno 

localizado na Rua Xavante, n. 460, lote 05, quadra 01, Bairro Santa 

Helena, em Cuiabá-MT, ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao 

Serviço Registral. Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no 

art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte do Espólio de Luiz Vieira de Paula, o 

levantamento do valor depositado, depois de cumpridas todas as 

exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de 

quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a 

publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros. Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos 

por força da gratuidade da justiça, que fica desde já deferida. Intimem-se 

e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas 

as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR-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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 381298 Nr: 16986-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON NUNES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, determino pela ultima 

vez a intimação pessoal do Requerido, SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem imediatamente a 

decisão judicial que determinou o restabelecimento do beneficio no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais e 

administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 

139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a 

multa diária, a ser bloqueada via BACENJUD da conta bancária das 

autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, 

para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 344 de 648



330 do Código Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para 

apuração de delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da 

Lei 8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência devendo ser por 

OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018 ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912265 Nr: 38354-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - OAB:18631/MT, 

SELMA PAES - OAB:16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para as partes requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902713 Nr: 31854-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAIA DIAS, TADEU DROBIALLO, ANA MARIA 

ANTUNES DA SILVA, AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES, FABRÍCIO 

SOUZA JURADO MOLINA, ERONIDES ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que enteder de direito no prazo de 5 dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047825 Nr: 45326-52.2015.811.0041

 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 JOSE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Sendo assim, 

intimo a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043244-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM RIBEIRO GUIMARAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1043244-26.2018.8.11.0041 

DIST.: 11/12/2018 13:20:49 DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1028007-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1028007-49.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/08/2018 10:20:45 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAZARO BORGES DA SILVA CNPJ/CPF Nº 

083.088.701-63 CDA's Nºs 2015 / 1231133 2016 / 1281061 2017 / 

1539734 VALOR DA CAUSA: R$ 4.930,37 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento de 

crédito(s) representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. 

Considerando que as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 

executada(s), no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. 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. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 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. 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 
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petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014897-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA DE ALMEIDA SANTANA (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 1014897-80.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 11:29:07 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JANDIRA DE ALMEIDA SANTANA 

CNPJ/CPF Nº 06.938.391/0001-76 CDA's Nºs 2018 / 1587399 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.644,29 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento de crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. Considerando que 

as CDA(’s) citada(s) na exordial não se fizeram acompanhar quando de 

sua distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação da(s) necessária(s) CDA(’s0 executada(s), no prazo de 

TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta 

Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, 

inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

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. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn Lei nº 6.830/1980 - LEF 

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL 2015: Art. 183. 

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 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. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011401-43.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST. 27/04/2018 13:17:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRENE CASTILHO DO NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 142.677.131-20 

CDA'S Nº'S 2016 / 1316416 VALOR DA CAUSA: R$ 2.242,89 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios 

da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 

85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II 

Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. 

Tendo sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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 
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1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acimade 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 acimade 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 

acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2] . Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato 

pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 

3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será 

realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se 

ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o 

disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1029045-96.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST. 03/09/2018 16:26:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO GONCALVES RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 001.702.321-15 

CDA'S Nº'S 2016 / 1370134 2017 / 1466434 2018 / 1623127 VALOR DA 

CAUSA: R$ 439.532,56 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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 
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1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acimade 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 acimade 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 

acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; 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: 0500578-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO IRMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500578-72.2015.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 

09:51:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ 

SEBASTIÃO IRMÃO CPF Nº 176.136.981-49 CDA's Nºs 2011/0597736; 

2012/0769240; 2013/0925153; 2014/0989041. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.053,80 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... RECEBO A 

EMENDA À INICIAL para fazer constar com valor da causa a importância 

de R$ 4.053,80 (quatro mil e cinquenta e três reais e oitenta centavos), 

devendo o Sr. Gestor Judiciário promover as alterações necessárias no 

Sistema PJe e dando prosseguimento a esta execução fiscal, DETERMINO: 

I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida 

de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida 

Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 

771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na 

citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de 

garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins 

de tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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 
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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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acimade 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 acimade 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 

acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 269. Intimação é o ato 

pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 

3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será 

realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que 

possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se 

ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o 

disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. FIM
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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 1013086-22.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIB.: 28/04/2017 09:00:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLÁUDIO FARIAS LAGES CPF Nº 593.030.501-34 

CDA's Nºs 1219517; 1076499; 1261402. VALOR DA CAUSA: R$ 4.672,22 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... CUMPRA-SE 

imediatamente o despacho ordenatório de citação proferido em 09/09/2017 

- ID 9792726, pois, ao contrário do afirmado em 11/09/2018 na Certidão de 

ID 15257688 (Marcilene M.S.Gabilheri - Analista Judiciária), NÃO existe 

qualquer irregularidade nos dados constantes da inicial e CDA's anexas 

com o cadastro do Sistema PJe. PUBLIQUE-SE, conforme § 3º do Art. 205 

CPC/2015. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008798-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MONTEIRO 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 1008798-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2017 09:49:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DOMINGOS MONTEIRO PINTO CPF Nº 

045.637.001-34 CDA's Nºs 1281408; 1153879; 1153879. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.584,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Processo feito à conclusão desnecessariamente. 

CUMPRA-SE o despacho ordenatório da citação proferido nos autos em 

09/09/2017 - ID nº 9794505. PUBLIQUE-SE, conforme § 3º do Art. 205 

CPC/2015. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn
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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 1009369-65.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/04/2018 16:23:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

ALDEBARAN CNPJ Nº 01.124.729/0001-32 CDA Nº 1082386 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.078,84 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via 

PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi 

determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, não tendo sido expedida a 

respectiva Carta Citação em razão da Parte indicada na petição inicial e 

na(s) CDA (s) ser diversa da cadastrada no Sistema PJe, conforme 

certificado pela Secretaria deste Juízo. Eis o relato necessário. DECIDO. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje. Após, CUMPRA-SE imediatamente o despacho 

ordenatório da citação constante destes autos, datado de 30/08/2018 (ID 

15075649). PUBLIQUE-SE, nos termos do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 424825 Nr: 8576-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

SOLANGE APARECIDA PATRIAN, LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI, 

ADERBAL BELLUSCI, NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, REJEITO a exceção 

de pré-executividade, e via de consequência, determino o prosseguimento 

da execução fiscal.Deixo de condenar no pagamento da verba honorária e 

custas processuais, por serem incabíveis na espécie.Diante do 

comparecimento espontâneo dos devedores DOCE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, ADERBAL BELLUSCI e NAZIRA MAURA SIRUGI 

BELLUSCI(fls. 06/18) e LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI(fls. 53/58) aos 

autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, reputo-os citados.2 – Sobre a 

exceção de pré-executividade de fls. 53/58, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 10(dez) dias, querendo, inclusive dando-lhe ciência da 

citação espontânea dos executados acima indicados.3 – Procedam-se as 

anotações postuladas ás fls. 61 e reiteradas às fls. 65, quanto aos 

patronos do devedor LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI.4 - Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200104 Nr: 10226-85.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMI PAZ DE QUEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ZELMI PAZ DE QUEIROS objetivando o recebimento do valor de 

R$ 4.713,18.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 27/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015.
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INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207712 Nr: 16807-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZELEN SENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DE PINHO HERANE - 

PROC.MUNCIPAL - OAB:2624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MIZELEN SENE DE SOUZA objetivando o recebimento do valor 

de R$ 367,72.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 28/12/2004, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205800 Nr: 14885-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de ORIVALDO RIBEIRO objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.754,01.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 
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do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 31/01/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 13 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368772 Nr: 3649-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MARELO GONÇALVES objetivando o recebimento do valor de 

R$ 1.525,43.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 16/01/2009, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 09 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 
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providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 15168-34.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TEODORO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de MOISÉS TEODORO SILVA NETO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 573,00.

É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 13/08/2003, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 
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TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

Inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA.

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se:

 “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei).

ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das 

CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, bem como das 

relacionadas às fls. 18/22, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito 

executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado, EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S) ACIMA, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque estão 

prescritas.

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos.

Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015.

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA-SE sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894386 Nr: 26144-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189570 Nr: 1111-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO JOSÉ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871060 Nr: 10328-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846891 Nr: 50445-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DAVD AYOUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203024 Nr: 12018-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTERO TEIXEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186759 Nr: 32901-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES CONCEIÇÃO TOMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364591 Nr: 1096-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAMAR MARIA LISBOA GORAYEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO ALVES 

DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1096-32.2009.811.0041, Protocolo 364591, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827856 Nr: 33716-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR, 

MAXIM MEDVEDOVSKI, LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORRÊA, ALEX 

WALDEMAR ZORNIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO JOSE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 33716-58.2013.811.0041, Protocolo 

827856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408156 Nr: 39570-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 77, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte Executada/Apelada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões à Apelação de fls. 58-73. 

Tudo de conformidade com o despacho que segue transcrito:"VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.1. De conformidade com o disposto 

no art. 1.010, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 

2015, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias.2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso.3. Cumpra-se, com as 

providências necessárias..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888377 Nr: 22141-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATONI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA RIBEIRO 

DONATONI - OAB:18966

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 63, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte executada/apelada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as contrarrazões à apelação de fls. 46-61. Tudo de 

conformidade com a decisão de fl. 63, cujo teor transcrevo: "...VISTOS EM 

CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.1. De conformidade com o disposto 

no art. 1.010, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 

2015, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias.2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso.3. Cumpra-se, com as 

providências necessárias..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939334 Nr: 54268-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI CARTOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 161-63, item 3, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte executada da penhora realizada, via 

bancen, fls. 170-171, para, querendo opor os Embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 190882 Nr: 1826-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA MAMADE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTA, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 339/2005– COD. 190882, 

promovido pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELYNOR REY 

PARRADO – CPF Nº 021.826.371-68 nos termos do Art. 487, inc. II do 

C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia, face à ocorrência da prescrição intercorrente 

da pretensão do recebimento dos créditos executados, CDA’S nºs165818 

venc. 20/01/2003; 85260 venc. 31/12/2002; 93261 venc. 20/12/2000 e 

34884 venc. 29/01/1999, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964 , pela Fazenda Pública Municipal, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N. , sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente 

desta ação de execução fiscal.ISENTO de custas processuais, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.CONDENO o Município 

Exequente no pagamento dos honorários advocatícios do Patrono do 

Executado, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I do C.P.C./2015.INTIME-SE desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá pelo DJe, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015 .INTIME-SE desta sentença extintiva a 

Parte Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.(...)CUMPRA-SE 

sucessivamente.Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 348853 Nr: 19062-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁFERRAMENTAS LTDA - ME, MARIA 

BEATRIZ BUTH DOS SANTOS, NELSON MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Vistos etc...

1 – Compulsando os autos, verifico que às fls. 23/33, encontra-se juntado 

aos autos o pleito protocolado pela parte executada, onde oferece 

EMBARGOS A EXECUÇÃO.

A ação de embargos à execução fiscal é ação autônoma e deve ser 

distribuída por dependência à execução fiscal e não simplesmente 

protocolada e juntada aos autos.

Desta forma, determino que o Sr. Gestor Judiciário promova o 

desentranhamento do pleito e documentos que o acompanham, os quais 

deverão ser entregues ao subscritos, mediante recibo e certidão nos 

autos.

2 – Da mesma forma, o pleito de fls. 46/54 deverá ser desentranhado e 

entregue à parte exequente, mediante recibo e certidão nos autos.

3 – Intime-se, pois, a parte exequente para manifestar, no prazo de 

10(dez) dias, sobre a correspondência devolvida(fls. 61), bem como 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119193 Nr: 7828-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

 II – Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE sucessivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 6020-72.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:2.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197900 Nr: 8814-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181903 Nr: 28577-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003787-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES (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 1003787-84.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:36:17 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSÉ ANTONIO NUNES – CPF Nº 

487.653.927-87 CDA's Nºs 2014/0966931; 2015/1098360; 2016/1392898; 

2017/1441445 VALOR DA CAUSA: R$ 6.857,56 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (20/02/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

966931, vencida em 31/01/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], que é 

o procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, 

determinar a matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, 

aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o 

contínuo e permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[2], 

é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 
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ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para 

o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

– Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - 

Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na data 

do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro de 

2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção total 

da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, 

Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César 

Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; 

Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento. No caso dos autos, verifica-se que a execução foi 

ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença 

referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, 

de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 

estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de 

ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste 

Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega 

seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença 

mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO 

BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 

02/02/2012).(negritei). Assim é que o Município Exequente já não possuía 

mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 966931, 

vencida em 31/01/2013, quando distribuiu a inicial em 20/02/2018, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada decadência ou prescrição direta. Ressalta-se que o Juízo da 

Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no caso 

presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o 

crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta 

Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da 

ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas 

pela prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do 

crédito tributário e a promoção da execução decorreu o lustro 

prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN, o qual 

retroage à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da decadência ou 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário inscrito na CDA Nº 966931, vencida em 31/01/2013, cujo valor 

total é de R$1.925,19, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inscritos nas 

CDA’s nºs 1441445, 1392898 e 1098360, constata-se que a soma dos 

valores dos referidos títulos executivos extrajudiciais totalizam R$ 

4.956,22-, e está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a QUINZE UPFMT – Unidade Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso, que em dezembro/2018 equivale à R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria 

nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85, razão pela qual 

DETERMINO o prosseguimento desta Execução Fiscal, para satisfação do 

referido crédito tributário. E dando prosseguimento à presente execução 

fiscal, após o cumprimento das determinações acima, mediante CERTIDÃO, 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido 

logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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 
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1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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 primeira 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, 

CERTIFICANDO-SE neste PJe e ANOTANDO-SE no Sistema PJE sobre 

prazo final do arquivamento acima. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos 

da data da determinação da primeira citação), não havendo manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 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. VIII. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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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 1003788-69.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:36:23 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: JULIANA FERNANDES DE 

MENDONCA FIGUEIREDO CPF Nº 847.747.701-91 CDA's Nºs 2014/966891; 

2015/1097998; 2016/ 1381435; 2017/1448591. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.916,64 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido. Observo que quando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 358 de 648



esta Execução Fiscal foi distribuída (20/02/2018), o crédito tributário 

representado pela CDA Nº 966891, vencida em 31/01/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do 

vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento de 

Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, para 

a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N.[1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar 

a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o 

seu sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento. No caso dos autos, verifica-se que 

a execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012).(negritei). Assim é que o Município Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

966891, vencida em 31/01/2013, quando distribuiu a inicial em 20/02/2018, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada decadência ou prescrição direta. Ressalta-se que o Juízo da 

Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no caso 

presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o 

crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta 

Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da 

ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas 

pela prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do 

crédito tributário e a promoção da execução decorreu o lustro 

prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN, o qual 

retroage à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da decadência ou 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário inscrito na CDA Nº 966891, vencida em 31/01/2013, cujo valor 

total é de R$1.925,19, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1097998; 1381435; e 1448591, constata-se que a soma dos 

valores dos constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais é R$ 

5.015,78- e está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a QUINZE UPFMT – Unidade Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso, que em dezembro/2018 equivale à R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria 

nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85, razão pela qual 

DETERMINO o prosseguimento desta Execução Fiscal, para satisfação do 

referido crédito tributário. E dando prosseguimento à presente execução 

fiscal, após o cumprimento das determinações acima, mediante CERTIDÃO, 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido 

logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 359 de 648



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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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 primeira 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, 

CERTIFICANDO-SE neste PJe e ANOTANDO-SE no Sistema PJE sobre 

prazo final do arquivamento acima. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos 

da data da determinação da primeira citação), não havendo manifestação 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 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. VIII. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 

despacho que determinou a primeira 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

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 
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cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003789-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONSEN NEVES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003789-54.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:36:29 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SIMONSEN NEVES ARAUJO - CPF 

Nº 006.906.111-45 CDA's Nºs 2014/0961282; 2015/1107760; 

2016/1390541; 2017/426424. VALOR DA CAUSA: R$ 6.857,56 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (20/02/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

961282, vencida em 31/01/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], que é 

o procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, 

determinar a matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, 

aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o 

contínuo e permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[2], 

é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para 

o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

– Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - 

Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na data 

do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro de 

2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção total 

da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, 

Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César 

Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; 

Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Municipal Exequente já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

961282, vencida em 31/01/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 961282, 

vencida em 31/01/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1426424, 1390541 e 1107760, constata-se que a soma dos 

valores dos constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 
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Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 362 de 648



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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004419-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & FACCIN 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 1004419-13.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2018 08:17:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: VILELA & FACCIN LTDA - ME - 

CNPJ Nº 36.877.595/0001-05 CDA's Nºs 1585318; 1585319; 1585320; 

1585321; 1585322; 1585323; 1585324; 1585325; 1585326; 1585327; 

1585328; VALOR DA CAUSA: R$ 11.979,64 DECISÃO 81100001 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (20/02/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1585318, vencida em 20/02/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no 

caso, Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou 

Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N.[1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 1585318, vencida em 20/02/2013 quando distribuiu a 

inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da 

exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título executivo 

referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima 

transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1585318, 

vencida em 20/02/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1585319, 1585321, 1585322, 1585324, 1585325, 1585328, 

1585326, 1585327, 1585320 e 1585323, constata-se que a soma dos 

valores dos constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 
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multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 
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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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009334-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YONARDO ITO - 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 1009334-08.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 10/04/2018 16:17:30 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADA: YONARDO ITO - ME CNPJ Nº 

02.447.342/0001-80 CDA'S NºS 2014/0966458; 2015/1109324; 

2016/1393949; 2017/1440703. VALOR DA CAUSA: R$ 2.671,91 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (10/04/2018) o crédito tributário representado pela CDA Nº 

966458, vencida em 31/01/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é 

o procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, 

determinar a matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, 

aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o 

contínuo e permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[2], 

é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para 

o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

– Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - 

Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na data 

do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro de 

2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção total 

da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, 

Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César 

Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; 

Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Dessa forma, constata-se que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

966458, vencida em 31/01/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 966458, 

vencida em 31/01/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 
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decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes dos títulos executivos extrajudiciais: CDA’S 

NºS 1440703, 1393949 e 1109324 está ABAIXO DO VALOR estabelecido 

no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria 

Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE 

PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A 

atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena 

de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência.” ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO 

CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. 

Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos 

requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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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 1011292-29.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:54:53 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA 

CPF Nº 142.739.931-04 CDA's Nºs 2014/1041885; 2015/1196670; 

2016/1309799; 2017/1542832. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.048.0222.013 VALOR DA CAUSA: R$ 3.542,88 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1041885, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no 

caso, Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou 

Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva”. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N.[1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 1041885, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a 

inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da 

exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título executivo 

referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima 

transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1041885, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1196670, 1542832 e 1309799, constata-se que a soma dos 

valores dos constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 
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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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 
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Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011314-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL DE PAULA PEREIRA (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 1011314-87.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 12:58:57 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOANIL DE PAULA PEREIRA CPF Nº 

207.438.311-87 CDA'S Nºs 2014/0995629; 2016/1316800; 2014/0995629; 

2016/1316800. VALOR DA CAUSA: R$ 5.209,42 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 995629, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva” Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. 

Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da 

cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, 

nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

995629, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 995629, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o 

valor constante da CDA nº 1316800 está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A 

atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena 

de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 369 de 648



Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência.” ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO 

CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. 

Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos 

requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO ARCANJO RIBEIRO CPF Nº 

067.133.601-06 CDA's Nºs 2014/1082328; 2016/1318353; 2016/1384637; 

2017/1487447. VALOR DA CAUSA: R$ 10.844,52 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1082328, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. 

Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da 

cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, 

nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1082328 quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário 

representado pelo título executivo referido, por força da incidência do 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição 

direta. No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção 

do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a 

citação da/o Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[3], o qual retroage à data da propositura da ação[4], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 
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tributário referente à CDA Nº 1082328, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto aos demais 

créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1487447, 1318353 e 1384637, 

verifica-se que a soma dos valores dos constantes dos referidos títulos 

executivos extrajudiciais está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale 

à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão dando prosseguimento a presente execução fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 
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qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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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 1011319-12.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:59:35 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JONAS MARTINES FERREIRA CPF 

Nº 161.518.101-63 CDA's Nºs 2014/1004616; 2015/1123572; 

2016/1368966; 2017/1563993. VALOR DA CAUSA: R$ 13.320,99 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1004616, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no 

caso, IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1004616, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1004616, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1123572, 1563993 e 1368966, constata-se que a soma dos 

valores dos constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 
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13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 
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reconhecimento do débito pelo devedor.” 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011325-19.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:00:11 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: 

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.070.443/0001-47 CDA's Nºs 2014/1066299; 2015/1227205; 

2016/1287444; 2017/1540208. VALOR DA CAUSA: R$ 1.843,28 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1066299, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1066299, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1066299, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1227205, 1540208 e 

1287444 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 374 de 648



(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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo 

caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A 

atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena 

de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário. SÚMULA STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência.” ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO 

CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. 

Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos 

requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011425-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CAPOROSSI (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 1011425-71.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:22:55 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO CAPOROSSI CPF Nº 006.490.401-63 

CDA'S Nºs 1030501; 1171294 VALOR DA CAUSA: R$ 3.412,42 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1030501, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no 

caso, IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 
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carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1030501, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1030501, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o 

valor constante da CDA nº 1171294 está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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 
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citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011442-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL 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 1011442-10.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:26:10 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADA: PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ Nº 

83.745.133/0002-03 CDA'S Nºs 2014/1034933; 2015/1178466. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.901,79 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não 

pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1034933, vencida em 10/04/2013, já 

se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à CDA Nº 1034933, vencida em 10/04/2013 quando 

distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência 

da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1034933, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o 

valor constante da CDA nº 1178466 está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 
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REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011444-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELINO JOSE ROSA (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 1011444-77.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:26:52 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ABELINO JOSE ROSA CPF Nº 131.671.971-53 

CDA'S Nºs 2014/0991888; 2015/1142401; 2017/1572997. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.818,74 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não 

pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 991888, vencida em 10/04/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do 

vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à CDA Nº 991888, vencida em 10/04/2013 quando 

distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência 

da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 991888, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1142401 e 1572997 está 

ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: I. 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. II. 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, 
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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. III. 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). IV. 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). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011444-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELINO JOSE ROSA (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 1011444-77.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:26:52 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ABELINO JOSE ROSA CPF Nº 131.671.971-53 

CDA'S Nºs 2014/0991888; 2015/1142401; 2017/1572997. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.818,74 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não 

pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 991888, vencida em 10/04/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do 

vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à CDA Nº 991888, vencida em 10/04/2013 quando 

distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência 

da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 991888, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 
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Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1142401 e 1572997 está 

ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 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. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. 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 1011445-62.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:27:05 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO INACIO DA SILVA CPF Nº 

346.696.631-00 CDA'S Nºs 2014/1013140; 2015/1235893; 2016/1272321; 

2017/1486870. VALOR DA CAUSA: R$ 2.216,19 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1013140, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva, conforme disposição contida no 

Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. 

Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da 

cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, 

nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 
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para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1013140, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1013140, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1235893, 1486870 e 

1272321 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. 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 1011446-47.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:27:19 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DOMINGOS DE SOUZA CPF Nº 840.657.701-06 

CDA'S Nºs 2014/1025139; 2015/1152696; 2016/1254921; 2017/1500241. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.215,62 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes 

ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1025139, vencida em 10/04/2013, já 

se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à pela CDA Nº 1025139, vencida em 10/04/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA 

Nº 1025139, vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a soma dos valores 

constantes das CDA’s nºs 1152696, 1500241 e 1254921 está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 
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Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011447-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI PEREIRA DE BRITO (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 1011447-32.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:27:32 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IVANI PEREIRA DE BRITO CPF Nº 107.737.971-49 

CDA'S Nºs 2014/1002286; 2015/1127785; 2016/1354308; 2017/1452097. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.214,89 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes 

ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1002286, vencida em 10/04/2013, já 

se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à pela CDA Nº 1002286, vencida em 10/04/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA 

Nº 1002286, vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a soma dos valores 

constantes das CDA’s nºs 1127785, 1452097 e 1354308 está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

término do termo da prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do 
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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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011448-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINA DAS NEVES NASCIMENTO (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 1011448-17.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:27:45 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADA: LUZINA DAS NEVES NASCIMENTO CPF Nº 

161.505.381-68 CDA'S Nºs 2014/0997241 2015/1137393 2016/1290834 

2017/1568517 VALOR DA CAUSA: R$ 2.190,49 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 997241, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 997241, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 997241, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 
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previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1137393, 1568517 e 

1290834 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011449-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES SIMAO (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 1011449-02.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:27:58 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS ALVES SIMÃO CPF Nº 827.369.361-91 

CDA'S Nºs 2014/0992468; 2015/1172432; 2016/1277735; 2017/1496588. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.215,96 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes 

ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (27/04/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 992468, vencida em 10/04/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do 

vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 
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TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à pela CDA Nº 992468, vencida em 10/04/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA 

Nº 992468, vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a soma dos valores 

constantes das CDA’s nºs 1172432, 1496588 e 1277735 está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM
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2017/1562511. VALOR DA CAUSA: R$ 2.153,13 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1016405, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 1016405, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 1016405, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1155935, 1562511 e 

1275640 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 11 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 
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REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3]. Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4]. 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. FIM
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1008332, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 1008332, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 1008332, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1237453, 1487078 e 

1377359 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 
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definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011453-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011453-39.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:28:53 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CRISTIANO TOMAZ DA SILVA CPF Nº 

496.871.231-68 CDA'S Nºs 2014/1060688; 2015/1203819; 2016/1303388; 

2017/1571409. VALOR DA CAUSA: R$ 2.156,40 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1060688, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 1060688, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 1060688, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 
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soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1203819, 1571409 e 

1303388 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011454-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELWIS PEREIRA RODRIGUES (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 1011454-24.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:30:16 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELWIS PEREIRA RODRIGUES CPF Nº 

888.390.101-06 CDA'S Nºs 2014/1060354; 2015/1227187; 2016/1322753; 

2017/1541529. VALOR DA CAUSA: R$ 2.384,77 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1060354, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 1060354, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 
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impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 1060354, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1227187, 1541529 e 

1322753 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3]. Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4]. 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011455-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDES PAULINO DA ROCHA (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 1011455-09.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:30:20 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ERONILDES PAULINO DA ROCHA CPF Nº 

557.071.908-30 CDA'S Nºs 2014/1025673; 2015/1175613; 2016/1322529; 

2017/1473079 VALOR DA CAUSA: R$ 2.533,06 DECISÃO 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 
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inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1025673, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à pela 

CDA Nº 1025673, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA Nº 1025673, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Por outro lado, considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores constantes das CDA’s nºs 1175613, 1473079 e 

1322529 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 
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considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014799-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO RIBEIRO (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 1014799-95.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 30/05/2018 11:06:21 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ORIVALDO RIBEIRO CPF Nº 038.008.301-91 

CDA'S Nºs 2014/1033377; 2015/1121968; 2016/1259686; 2017/1464107. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.214,36 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes 

ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e Decido Observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (30/05/2018), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1033377, vencida em 10/04/2013, já 

se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o Código Tributário 

Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao contribuinte, 

conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o 

marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é 

o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a 

Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de 

execução em relação à pela CDA Nº 1033377, vencida em 10/04/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à pela CDA 

Nº 1033377, vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a soma dos valores 

constantes das CDA’s nºs 1121968, 1644107 e 1259686 está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 
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sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023604-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023604-37.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:55:54 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: AGUAS 

CUIABA S.A CNPJ/CPF Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088259 

2015/1088311 2015/1110908 VALOR DA CAUSA: R$ 39.342,49 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas CDA’s 

nºs 1088259 e 1088311, vencidas, respectivamente, em 28/02/2013 e 

28/02/2013, já se encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos 

mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença 

para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento 

administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a 

matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088259 e 

1088311, vencidas, respectivamente, em 28/02/2013 e 28/02/2013 quando 

distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência 

da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 
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constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes à CDA’s nºs 

1088259 e 1088311, vencidas, respectivamente, em 28/02/2013 e 

28/02/2013, anexadas à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1110908, 

constata-se que está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão dando prosseguimento a presente execução fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 
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demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023605-22.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:55:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABA S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088261; 

2015/1088309; 2015/1111568; 2016/1395341. VALOR DA CAUSA: R$ 

13.625,62 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088261 e 1088309, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 
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forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Dessa forma, observa-se a Fazenda Pública Exequente já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 

1088261 e 1088309, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes à CDA’s nºs 

1088261 e 1088309, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto aos demais 

créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1395341 e 1111568, 

constata-se que a soma dos valores constantes nos referidos títulos 

executivos extrajudiciais está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale 

à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão dando prosseguimento a presente execução fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023606-07.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:02 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: AGUAS 

CUIABA S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088339; 

2015/1088340; 2015/1110907; 2016/1405448 VALOR DA CAUSA: R$ 

82.600,42 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088339 e 1088340, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 
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DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088339 e 

1088340, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes à CDA’s nºs 

1088339 e 1088340, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto aos demais 

créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1405448 e 1110907, 

constata-se que a soma dos valores constantes nos referidos títulos 

executivos extrajudiciais está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale 

à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão dando prosseguimento a presente execução fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE a (o) Executada (o), por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido remanescente desta Execução Fiscal, 

conforme acima. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 

(inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. 

Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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 
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Municipal Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à 

extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: “Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” [2]. “Art. 275 - A 

Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício 

do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante 

e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [3]. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4]. 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. [5]. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[6]. 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. 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: 1023607-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023607-89.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:06 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088262; 

2015/1088338; 2015/1111776. VALOR DA CAUSA: R$ 11.980,20 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088338 e 1088262, vencidas em 31/01/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar 

a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o 

seu sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 
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de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088338 e 1088262, vencidas em 31/01/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes à 

CDA’s nºs 1088338 e 1088262, vencidas em 31/01/2013, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1111776, constata-se que o seu valor está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

dando prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

a(o) Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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 
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246, § 1º do CPC/2015. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023618-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023618-21.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:57:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088275; 

2015/1088296; 2015/1110950. VALOR DA CAUSA: R$ 93.582,72 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088275 e 1088296, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 
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de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088275 e 

1088296, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088338 e 1088262, vencidas em 31/01/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA's 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1110950, constata-se que o seu valor está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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, 
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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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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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 1023619-06.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 01/08/2018 07:58:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's 

Nºs 2015/1088276; 2015/1088298; 2015/1110287. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.819,87 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018) os créditos tributários 

representados pelas CDA’s nºs 1088276 e 1088298, vencidas em 

28/02/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para 

Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento 

administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a 

matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 
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primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088276 e 

1088298, vencidas em 28/02/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se 

a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO os créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088276 e 1088298, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA'S 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, as suas 

EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluídas nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o crédito tributário 

representado pela CDA nº 1110287 (R$ 1.934,10-),está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 
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sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023620-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (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 1023620-88.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 01/08/2018 07:58:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's 

Nºs 2015/1088277; 2015/1088292; 2015/1111777. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.858,12 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018) os créditos tributários 

representados pelas CDA’s nºs 1088292 e 1088277, vencidas em 

31/01/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para 

Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], que é o procedimento 

administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a 

matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088292 e 

1088277, vencidas em 31/01/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se 

a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO os créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088292 e 1088277, vencidas em 31/01/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA'S 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, as suas 

EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da Parte Executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 
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Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o crédito tributário 

representado pela CDA nº 1111777 (R$ 1.888,78-) está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023621-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (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 1023621-73.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 01/08/2018 07:58:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's 

Nºs 2015/1088278; 2015/1088299; 2015/1110288. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.161,52 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018) os créditos tributários 

representados pelas CDA’s nºs 1088278 e 1088299, vencidas em 

28/02/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para 

Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], que é o procedimento 

administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a 

matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 
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Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088278 e 

1088299, vencidas em 28/02/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se 

a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO os créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088278 e 1088299, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA'S 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, as suas 

EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o crédito tributário 

representado pela CDA nº 1110288 (R$ 1.180,49) está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO: I. 

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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023622-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023622-58.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:59:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088280; 

2015/1088291; 2015/1109916. VALOR DA CAUSA: R$ 7.322,37 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas CDA’s 

nºs 1088291 e 1088280, vencidas em 31/01/2013, já se encontravam 

prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento de 

Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, para 

a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar 

a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o 

seu sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088291 e 1088280, vencidas em 31/01/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às 

CDA’s nºs 1088291 e 1088280, vencidas em 31/01/2013, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DAS CDA'S ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, as suas EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigíveis. Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 

1109916 (R$ 2.347,86-), constata-se que o seu valor está acima do valor 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão dando prosseguimento a 

presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal 
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(inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. 

Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1] . 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM
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MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023624-28.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:59:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088282; 

2015/1088294; 2015/1109918 VALOR DA CAUSA: R$ 6.808,01 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas CDA’s 

nºs 1088294 e 1088282, vencidas em 31/01/2013, já se encontravam 

prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento de 

Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, para 

a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar 

a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o 

seu sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088294 e 1088282, vencidas em 31/01/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às 

CDA’s nºs 1088294 e 1088282, vencidas em 31/01/2013, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1109918 (R$2.206,19-), constata-se que o 

seu valor está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual dando prosseguimento a presente execução 

fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 
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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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

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 
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recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023609-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023609-59.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088264; 

2015/1088337; 2015/1109642. VALOR DA CAUSA: R$ 15.275,89 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088337 e 1088264, vencidas em 31/01/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088337 e 

1088264, vencidas em 31/01/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088337 e 1088264, vencidas em 31/01/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1109642, constata-se que o seu valor está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a 

Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, 

CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

dando prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE 

(o) Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 
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STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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: 
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(...) 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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023610-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023610-44.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088265; 

2015/1088306; 2015/1109912. VALOR DA CAUSA: R$ 25.929,06 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088306 e 1088265, vencidas, respectivamente, em 

28/02/2013 e 31/01/2013, já se encontravam prescritos, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088306 e 1088265, vencidas, respectivamente, em 

28/02/2013 e 31/01/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do crédito 

tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088306 e 1088265, vencidas, respectivamente, em 28/02/2013 e 

31/01/2013, anexadas à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1109912, 

constata-se que o seu valor está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale 

à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual dando prosseguimento a presente execução 

fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo de 
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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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023611-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023611-29.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088266; 

2015/1088307; 2015/1110840. VALOR DA CAUSA: R$ 70.663,11 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088266 e 1088307, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088266 e 

1088307, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088266 e 1088307, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1110840 (R$ 20.359,55-), constata-se que o 

seu valor está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual dando prosseguimento a presente execução 

fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído ao crédito remanescente 

desta Execução Fiscal, conforme acima. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 
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cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 
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269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023612-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023612-14.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088268; 

2015/1088312; 2015/1096834. VALOR DA CAUSA: R$ 179.090,55 

DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088268 e 1088312, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088268 e 

1088312, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088268 e 1088312, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1096834 (R$ 55.950,09-), constata-se que o 

seu valor está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual dando prosseguimento a presente execução 

fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 
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Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 200 (duzentos) salários-mínimos 
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até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023613-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023613-96.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:56:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088269; 

2015/1088288; 2015/1110107. VALOR DA CAUSA: R$ 40.191,40 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/08/2018), os créditos tributários representados pelas 

CDA’s nºs 1088269 e 1088288, vencidas em 28/02/2013, já se 

encontravam prescritos, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos 

do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para Funcionamento 

de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código Tributário Nacional, 

para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, 

conforme disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo 

destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 

tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 

caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às CDA’s nºs 1088269 e 

1088288, vencidas em 28/02/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088269 e 1088288, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAs CDAs 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAs EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, as suas 

EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Quanto ao crédito 

tributário inserido na CDA nº 1110107 (R$ 11.398,29-), constata-se que o 

seu valor está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 
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13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual dando prosseguimento a presente execução 

fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) Executada (o), por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do 

CPC/2015[5], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º 

LEF[6]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 

nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo 

sido logrado êxito na citação via Correios, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR 

tiver retornado a este Juízo sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato 

nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 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. IV. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal 

pelo Sr. Meirinho, igual providencia constante do item II (segunda parte) 

deverá ser adotada pelo Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de 

quinze dias acima (item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 
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reconhecimento do débito pelo devedor.” 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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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 1023614-81.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 01/08/2018 07:56:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's 

Nºs 2015/1088270; 2015/1088304; 2015/1109499. VALOR DA CAUSA: R$ 

4.966,38 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado 

pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018) os créditos tributários 

representados pelas pelas CDA’s nºs 1088270 e 1088304, vencidas em 

28/02/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, Taxa de Licença para 

Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N.[1], que é o procedimento 

administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a 

matéria tributável e definir o montante do crédito tributário, aplicando, se 

for o caso, a penalidade cabível. A respeito da TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[2], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o TERMO INICIAL da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da 

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU 

ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - 

Taxa de Licença – Exercício de 2003 – (...) - Ocorrência - Constituição 

definitiva do crédito tributário ocorrida na data do vencimento do tributo – 

Ajuizamento da execução em novembro de 2008, quando já decorrido por 

inteiro o prazo prescricional – Extinção total da execução determinada - 

Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara 

de Direito Público, Relator(a): Rodolfo César Milano; AP. 

0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 12/03/2015; Data de 

registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO DE 2003. 

CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTAGEM DO 

PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha Sobrinho , Fonte: 

DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 03/12/2014). 

(negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para cobrança de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Exercício 1997. Ação 

ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de ofício, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos para os 

créditos tributários, consoante o disposto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como 

as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data 

do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada 

em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de Licença referente ao 

exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 2002, de pronto 

verifica-se que os créditos tributários do exercício de 1997 estão 

indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser conhecida de ofício, 

conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. Precedentes deste Tribunal e 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento na 

forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. Sentença mantida.” (TJRJ, 

DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. CLAUDIO BRANDAO, 

APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, Julgamento: 02/02/2012). 

(negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação às pelas CDA’s nºs 1088270 

e 1088304, vencidas em 28/02/2013, quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade 

parcial do crédito tributário representado pelo título executivo referido, por 

força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO os créditos tributários referentes às CDA’s nºs 

1088270 e 1088304, vencidas em 28/02/2013, anexadas à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 
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trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA'S 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES deves ser 

excluídas, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua 

EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. Por outro lado, 

considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que o crédito tributário 

representado pela CDA nº 1109499 (R$1.408,48-) está ABAIXO DO 

VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, 

da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT 

– UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1] . Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. [2] . SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A PRÓPRIA 

REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE INICIA 

O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3] . Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4] . 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. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023616-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023616-51.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:57:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088272; 

2015/1088297; 2015/1109914; 2016/1401486; 2017/1444589. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.116.500,91 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não 

pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018), os 

créditos tributários representados pelas CDA’s nºs 1088297 e 1088272, 

vencidas em 31/01/2013, já se encontravam prescritos, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 
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crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088297 e 1088272, vencidas em 31/01/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às 

CDA’s nºs 1088297 e 1088272, vencidas em 31/01/2013, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DAS CDAS ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídam, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, as suas EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluídas nesta Execução Fiscal, 

porque inexigíveis. Quanto aos demais crédito tributário inseridos nas 

CDA’s nºs 1444589, 1401486 e 1109914, constata-se que a soma dos 

valores constantes dos referidos títulos está acima do valor estabelecido 

no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria 

Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE 

PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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 
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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. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1023617-36.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 

07:57:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS 

CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA's Nºs 2015/1088274; 

2015/1088295; 2015/1102340; 201/1382414; 2017/1439437. VALOR DA 

CAUSA: R$ 310.693,41 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, referentes ao não 

pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 
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ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o relatório. Fundamento e Decido 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (01/08/2018), os 

créditos tributários representados pelas CDA’s nºs 1088274 e 1088295, 

vencidas em 28/02/2013, já se encontravam prescritos, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088274 e 1088295, vencidas em 28/02/2013 

quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo 

título executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do 

CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente 

caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o 

Executada/o, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual 

retroage à data da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco 

anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é 

medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA 

STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura 

da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e 

grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO aos créditos tributários referentes às 

CDA’s nºs 1088274 e 1088295, vencidas em 28/02/2013, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DAS CDAS ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídam, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigíveis. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1439437, 1382414 e 1102340, constata-se que a soma dos 

valores constantes dos referidos títulos está acima do valor estabelecido 

no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria 

Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE 

PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 
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Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM
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GABIOES CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS 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 DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1002156-08.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2018 

11:30:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: GABIÕES 

CUIABÁ - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME CNPJ Nº 

02.982.614/0001-41 CDA's Nºs 2014/964063; 2015/1106356; 

2016/1383183; 2017/1440791. VALOR DA CAUSA: R$ 8.861,60 DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, referentes ao não pagamento de TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES. É o 

relatório. Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal 

foi distribuída (01/02/2018), o crédito tributário representado pela CDA nº 

964063, vencida em 31/01/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento ou Atividades. 

Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], que é o procedimento administrativo destinado a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu 

sujeito passivo, determinar a matéria tributável e definir o montante do 

crédito tributário, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível. A respeito 

da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

OU ATIVIDADES – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador 

o contínuo e permanente exercício do poder de polícia da 

municipalidade[2], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por 

força da Teoria da Expedição, sendo que o TERMO INICIAL da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS OU ATIVIDADES é o dia seguinte ao estipulado 

para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PRESCRIÇÃO - CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – Execução fiscal - Taxa de Licença – Exercício de 2003 – 

(...) - Ocorrência - Constituição definitiva do crédito tributário ocorrida na 

data do vencimento do tributo – Ajuizamento da execução em novembro 

de 2008, quando já decorrido por inteiro o prazo prescricional – Extinção 

total da execução determinada - Sentença mantida – Apelo desprovido.” 

(TJSP, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público, Relator(a): Rodolfo 

César Milano; AP. 0501854-37.2008.26.0116, Data do julgamento: 

12/03/2015; Data de registro: 18/03/2015). (negritei). “TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXERCÍCIO 

DE 2003. CONFIGURAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO 

A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Decisão Monocrática)” (TJPR, Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Processo: 1302157-9, Relator: Ruy Cunha 

Sobrinho , Fonte: DJ: 1472, Data Publicação: 09/12/2014, Data Julgamento: 

03/12/2014). (negritei). “Apelação Cível. Execução Fiscal ajuizada para 

cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

Exercício 1997. Ação ajuizada em 08/11/2002. Execução fiscal extinta de 

ofício, tendo em vista a ocorrência da prescrição. O prazo prescricional é 

de cinco anos para os créditos tributários, consoante o disposto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Para os tributos sujeitos a lançamento 

de ofício, como as taxas, o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional é a data do vencimento.No caso dos autos, verifica-se que a 

execução foi ajuizada em 08/11/2002, visando à cobrança de Taxa de 

Licença referente ao exercício de 1997. Proposta a ação em novembro de 

2002, de pronto verifica-se que os créditos tributários do exercício de 

1997 estão indubitavelmente prescritos. Prescrição que pode ser 

conhecida de ofício, conforme Verbete nº 409 da Súmula do STJ. 

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso a 

que se nega seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. 

Sentença mantida.” (TJRJ, DECIMA NONA CAMARA CIVEL, Rel. DES. 

CLAUDIO BRANDAO, APELAÇÃO nº 0002138-41.2002.8.19.0041, 

Julgamento: 02/02/2012). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação à CDA nº 964063, vencida em 31/01/2013 quando distribuiu a 

inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da 

exigibilidade parcial do crédito tributário representado pelo título executivo 

referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima 

transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO ao crédito tributário referente à CDA nº 964063, 

vencida em 31/01/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1440791, 1383183 e 1106356, constata-se que a soma dos 

valores constantes dos referidos títulos está acima do valor estabelecido 

no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria 

Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE 

PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE a(o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 
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I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 

providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Art. 275 - A Taxa de 

Licença para Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder 

de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e 

potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, 

quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a 

atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para todas 

as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Art. 

174. CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Art. 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. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

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. 

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 
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Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011407-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILDO ANDRADE NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011407-50.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:19:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: JOSE NILDO 

ANDRADE NERY CPF Nº 372.132.965-15 CDA's Nºs 2014/1018442; 

2016/1312292; 2017/1508461. VALOR DA CAUSA: R$ 5.217,64 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na 

inicial, referentes ao não pagamento de IPTU‘s. É o relatório. Fundamento e 

Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(27/04/2018), o crédito tributário representado pela CDA Nº 1018442, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, 

IPTU. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito 

tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N. [1], e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Assim é que a Fazenda Pública Exequente já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1018442, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade parcial do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, conforme 

preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data da 

propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de 

rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1018442, 

vencida em 10/04/2013, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas 

CDA’s nºs 1508461 e 1312292, constata-se que a soma dos valores dos 

constantes dos referidos títulos executivos extrajudiciais está acima do 

valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da 

C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual dando 

prosseguimento a presente execução fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE (o) 

Executada (o), por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[5], sobre o 

valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Tendo sido logrado êxito na citação via 

Correios, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. III. Contudo, se o AR tiver retornado a este Juízo sem o êxito 

na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, 

CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para 

cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). 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. IV. 

Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, igual 
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providencia constante do item II (segunda parte) deverá ser adotada pelo 

Sr. Gestor Judiciário. V. No entanto, 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. VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima 

(item V), 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. VII. Decorrido o prazo acima (seis anos da data do 

parcelamento firmado entre as Partes), 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. VIII. 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). IX - 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). X - 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. XI - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3]. Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4]. 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. [5]. 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 acimade 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 

acimade 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 acimade 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[6]. 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. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027184-75.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 20/08/2018 16:08:18 EXEQTE: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDO: MARCELINO DE JESUS MARQUES CPF Nº 

395.444.861-00 - CONTRIBUINTE 35646 CDA Nº 2015/1134782 - IPTU 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.033.0592.053 Valor da Causa: R$ 

2.025,01 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE I. Para fins do 

§2º do Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 

[2], CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Por outro lado, o valor inicial desta 

execução fiscal, sem a correção monetária, está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. LEI DAS EXECUÇÕES 

FISCAIS – LEI Nº 6.830/1980: Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que 

ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, 

desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, 

interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027205-51.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 20/08/2018 16:10:48 EXEQTE: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDO: MARCIO DA LUZ CPF Nº 544.934.201-20 

CDA Nº 2015/1139939 Valor da Causa: R$ 2.011,89 81100001 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 6. 

830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2] , CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios 

da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 

85 do CPC/2015 [1] , sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II 

Art. 8º LEF [2] ), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. 

Por outro lado, o valor inicial desta execução fiscal, sem a correção 

monetária, está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em dezembro/2018 equivale à 

importância de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 185/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 

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). IV. 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). V. 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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. LEI DAS EXECUÇÕES 

FISCAIS – LEI Nº 6.830/1980: Art. 8º - O executado será citado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

observadas as seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que 
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ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, 

desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, 

interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. 

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de 

propositura da ação. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001154-03.2018.8.11.0041
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1001154-03/2018 DIST: 22/01/2018 EMBTE: VALTER ANTONIO SAMPAIO 

CPF Nº 086.613.161-20 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 787 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL distribuídos em 22/01/2018 por VALTER ANTONIO SAMPAIO – CPF 

Nº 086.613.161-20, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em defesa à 

Execução Fiscal n.º 0504404-09/2015. É o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Inicialmente, constato que o Sr. Gestor 

Judiciário deixou de apensar/vincular a estes autos à Execução Fiscal 

respectiva, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 do CPC/2015[1] , razão 

pela qual DETERMINO o apensamento/vinculação dos dois autos 

dependentes imediatamente. II. Por outro lado, constato que quando da 

distribuição da inicial destes Embargos não foram recolhidas as taxas e 

custas judiciais, mas o Embargante/Executado formulou pedido de 

gratuidade da justiça, razão pela qual passo à sua análise. Acerca do 

pedido concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não há mais 

qualquer discussão quanto à possibilidade da sua concessão à PESSOA 

NATURAL, pois tal direito está estabelecido expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi: Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. (negritei) A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à gratuidade do direito ao 

acesso à justiça, verbis: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO, MAS ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de justiça 

gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, 

sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas 

processuais. 2. O Princípio da Causalidade determina a imposição da 

verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao 

incidente processual.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgInt no AREsp 896.802/RJ, julgado em 1º-9-2016, DJe 

6-10-2016). (negritei). Ademais, para a concessão do benefício da 

gratuidade, basta a simples afirmação, na própria petição inicial ou no 

curso do processo, do estado de insuficiência de recursos pela Parte. 

Nesse sentido, a jurisprudência do nosso Tribunal é pacífica, ex vi: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO 

DO JUIZO DE PISO - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA 

DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – DESEMPREGADO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- A declaração 

de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, 

bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita(...). O 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de 

acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de 

futura impugnação e revogação em incidente próprio.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 

54187/2017, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS 

CONTRÁRIAS – ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO – 

IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. (...). A declaração de 

hipossuficiência financeira, é princípio bastante para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de futura impugnação e 

revogação. Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência financeira”. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, AI 152860/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – AUTORA DESEMPREGADA E SEM 

CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – 

AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE ART. 99 § 3º DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE A PARTE 

CONTRÁRIA APRESENTAR PROVAS EM CONTRÁRIO – RECURSO 

PROVIDO. Conforme disposição do § 3º do Art. 99 do CPC/2015, 

presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa física. (...)” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PJE AI 

1001287-42/2016, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). 

(negritei.). Por tais fundamentos, não havendo nos autos elementos que 

infirmem a precariedade alegada, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. 

Gestor Judiciário que promova as anotações de praxe na Distribuição e no 

Sistema PJe. III. Noutro ponto, esclareço que não obstante inexista nestes 

autos qualquer comprovante de penhora ou oferecimento de garantia do 

Juízo, conforme preceitua o § 1º do Art. 16 da Lei nº 6.830/1980[2], a 

Súmula Vinculante STF 28, publicada DJE de 17/02/2010, não admite mais 

que seja exigido ‘depósito prévio’ como requisito de admissibilidade de 

ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 

tributário[3], como no caso presente, razão pela qual, AD CAUTELLUN, 

DETERMINO que SE DÊ VISTA dos autos ao Município 

Embargado/Exequente para apresentar impugnação aos presentes 

Embargos à Execução Fiscal, no prazo de trinta dias, sob pena de 

preclusão (Art. 223 CPC/2015[4]). Decorrido o prazo para impugnação do 

Município Embargado, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO pra decisão. INTIME-SE o Advogado do Embargante 

(DJe). PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à 

execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. [2]. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados: ... § 1º - Não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução. § 2º - No prazo 

dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, 

requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, 

até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será 

admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de 

suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria 

preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. [3]. SÚMULA 

VINCULANTE 28 STF - “É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de crédito tributário.” [4]. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. FIM
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MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1008343-03.2016.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 

14:49:43 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

ARISMAR DE BARROS FIGUEIREDO GRISOLIA CPF Nº 981.191.171-15 

CDA's Nºs 1131636; 1254365 NSCRIÇÃO MUNICIPAL nº 

01.5.42.009.0602.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.237,71 81100001 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representado pelas CDA’s indicadas na inicial, 

referentes a IPTU’s que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

nº 01.5.42.009.0602.001. Foi determinada a citação por este Juízo, tendo 

sido interrompido o prazo prescricional. Na data de 24/10/2017 o Município 

Exequente diante da ocorrência do pagamento em relação à CDA nº 

1254365, requereu a EXTINÇÃO PARCIAL do presente feito com relação 

às Certidões retro enumeradas, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil e a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO 

FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal constante da CDA 

nº 1131636. Eis o relato necessário, FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo 

nos autos documento (Extrato do Contribuinte), do qual se extrai o 

recebimento crédito fiscal executado, deve ser deferido o pedido do 

Município Exequente de extinção parcial do processo, declarando extinto o 

crédito em relação à CDA nº 1254365. Assim, com fundamento nos 

Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município de Cuiabá e 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito executado representado pela CDA nº 1254365. 

Noutro ponto, considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, 

DÊ-SE VISTA imediatamente ao Município Exequente 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 EM SEIS ANOS, a contar da data do início 

do parcelamento, ANOTANDO-SE no Sistema PJE. I. Decorrido o prazo 

acima (seis anos da data do parcelamento), não havendo manifestação do 

Município Exequente, 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. II. O 

desarquivamento destes autos eletrônicos antes do término do termo da 

prescrição intercorrente acima (seis anos a contar do parcelamento), 

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). III. 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). 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 e bem assim, a Parte Executada (DJe). PUBLIQUE-SE, para fins 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 

de dezembro 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. 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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CUIABÁ EXECUTADO: ARISTOTELES SOUZA SILVA CPF Nº 

022.902.941-87 CDA's Nºs 2011/0591400; 2012/0806595; 2013/0828445; 

2014/1065157; 2014/1085967; 2015/1200563. VALOR DA CAUSA: R$ 

748,56 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

RECEBO A EMENDA À INICIAL para fazer constar como valor da causa a 

importância de R$ 748,56 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 

e seis centavos), devendo o Sr. Gestor Judiciário promover a necessária 

alteração junto ao Sistema PJe e considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores dos créditos tributários representados pelas CDA’s nºs 

1200563, 806595, 1065157 e 828445 está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 10:20:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARISTOTELES SOUZA SILVA CPF Nº 

022.902.941-87 CDA's Nºs 2011/0591400; 2012/0806595; 2013/0828445; 

2014/1065157; 2014/1085967; 2015/1200563. VALOR DA CAUSA: R$ 

748,56 DECISÃO 81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

RECEBO A EMENDA À INICIAL para fazer constar como valor da causa a 

importância de R$ 748,56 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 

e seis centavos), devendo o Sr. Gestor Judiciário promover a necessária 

alteração junto ao Sistema PJe e considerando que o prazo prescricional 

se interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. No entanto, tendo em vista que a 

soma dos valores dos créditos tributários representados pelas CDA’s nºs 

1200563, 806595, 1065157 e 828445 está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

dezembro/2018 equivale à importância de R$ 140,59 (cento e quarenta 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

185/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.108,85- (DOIS MIL, CENTO E OITO 

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DETERMINO: I. 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. II. 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. III. 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). IV. 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). V. 

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. VI. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501239-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RHADIS CAMILA NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501239-51.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RHADIS CAMILA NUNES DOS SANTOS Vistos 

etc., Aportou aos autos o pedido formulado pela executada para que seja 

procedida a liberação dos valores penhorados em sua conta poupança, 

no valor de R$ 7.353,18 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e 

dezoito centavos), por meio do sistema Bacenjud, dada sua 
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impenhorabilidade (id. 16936297). Pois bem, analisando os autos, em 

especial os documentos encartados no id. 16936297 – página 09, observo 

que o valor de R$ 7.353,18 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e 

dezoito centavos) foi penhorado em conta poupança de titularidade da 

executada. Desse modo, em respeito à impenhorabilidade prevista o artigo 

833, inciso X, do Código de Processo Civil, o levantamento da penhora 

efetivada sobre valor constante na sua conta poupança, é medida que se 

impõe, tendo em vista que o valor mantido pela executada na referida 

conta bancária não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 

Efetivamente, a esse respeito, colho os seguintes julgados: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – 

IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC 

– EXCEÇÃO DO §2º - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – 

APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do 

artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários 

mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo 

precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento 

e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.A matéria que ainda não 

foi apreciada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada na via recursal, 

sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau 

de jurisdição.” (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DAS DECISÕES POR PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA/COISA JULGADA E FALTA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – 

IMÓVEL EM QUE RESIDE A AGRAVANTE – BEM DE FAMÍLIA – 

IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE NÃO PREENCHE 

OS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DA EXEQUENTE – AVERBAÇÃO DA 

EXECUÇÃO NA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 828 DO CPC – 

PENHORA DE POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – 

NÃO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não 

há preclusão nem coisa julgada se a matéria abordada no decisum é 

diversa daquela objeto de decisões anteriores .O comparecimento 

espontâneo da parte nos autos supre a ausência de intimação, pois 

evidentemente pôde tomar conhecimento do que fora decidido até então. 

Demonstrado pela executada que reside no imóvel, incide a proteção legal 

da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, e a alegação de que 

ele não preenche os requisitos para tanto deve ser comprovada pela 

exequente.A averbação da Execução na matrícula do imóvel só é admitida 

se referido bem for passível de penhora (artigo 828 do CPC).É permitido ao 

devedor poupar valores, os quais são impenhoráveis, desde que 

observem o limite de 40 salários mínimos, estejam eles depositados em 

cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento, ou 

guardados em papel-moeda.” (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, 

Publicado no DJE 21/11/2018) Dessa forma, defiro o pedido retro e 

desconstituo a penhora realizada nos autos em desfavor da executada 

(id. 16857932, 16857935 e 16857936) no valor de R$ 7.353,18 (sete mil 

trezentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), bem como 

determino o levantamento da referida quantia, mediante expedição de 

Alvará, diante da sua impenhorabilidade em favor da executada, devendo 

a Secretaria observar a conta bancária indicada pela executada no id. 

16936297 – página 08. No impulso, venha a exequente manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030011-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO PIRES DE MIRANDA (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 1030011-93.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2017 13:12:45 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE PAULO PIRES DE MIRANDA 

CPF Nº 274.849.801-10 VALOR DA CAUSA: R$ 13.273,62 SENTENÇA 459 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 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 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, 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. PUBLIQUE-SE 

integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo 

recurso voluntário, 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, 12 de 

dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn 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. LEI Nº 6.830/1980 – LEI DA EXECUÇÃO 

FISCAL 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. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008052-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

andre castrillo (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008052-32.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2018 17:37:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDRE CASTRILLO CPF Nº 209.615.881-87 CDA's 

Nºs 2014/1009235; 2015/1135170; 2016/1304534 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.006.0376.002 VALOR DA CAUSA R$ 9.501,67 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA’s descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU’s. Foi 
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determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face ‘o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos’, sic, bem como, 

apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando o respectivo 

“Termo de Negociação 356967 – Contribuinte 324903 – Dívida 26188395 – 

valor recebido R$ 6.793,11- data 29/11/2018”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal de 

Justiça, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do crédito executado. 

Considerando que a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Parte Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pela Parte Executada junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pela Parte Executada, havendo constatação 

da inadimplência, CERTIFIQUE-SE e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o 

determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se 

ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação 

necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em 

seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta 

registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a e, a 

seguir, ARQUIVEM-SE estes autos eletrônicos definitivamente. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, proferida em favor da Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de extinção nos termos 

do Art. 924, inc. II CPC/2015. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento; ... - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 241. 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 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. 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. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014785-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA COM. DE FERRO E ACO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014785-14.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2018 11:05:23 EXEQTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECDA: BARBOSA COM. DE FERRO E ACO 

LTDA - EPP CNPJ Nº 00.815.290/0001-21 CDA Nº 2014/1009824 – venc. 

10/04/2013 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 2.050,17 SENTENÇA 471 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA indicada na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU. É o relatório. Fundamento e Decido 

Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída em 30/05/2018, o 

crédito tributário representado pela CDA Nº 1009824, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do imposto, no caso, IPTU. Segundo o 

Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco 

possui o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no caput do Art.174 

do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através 

do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N. [1], e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

contribuinte, conforme Súmula 397 do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. 

Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da 

cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, 

nos termos do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal 

de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 
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notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, observa-se que a Fazenda Pública 

Municipal Exequente já não possuía mais o direito à pretensão desta ação 

de execução em relação à CDA Nº 1009824 quando distribuiu a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada decadência ou prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da/o Executada/o, 

conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do CTN[3], o qual retroage à data 

da propositura da ação[4], de modo que decorridos cinco anos da 

constituição do crédito, a decretação da decadência ou prescrição direta 

é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). ISSO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do 

C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

representado pela CDA Nº 1009824, anexada à exordial e, 

consequentemente, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe), devendo ser cancelada 

e/ou excluída a inscrição da referida CDA executada imediatamente da 

relação de Créditos do Município Exequente, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964[5], pela Procuradoria Fiscal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[6], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da decadência ou prescrição direta. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta 

registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015. DEIXO de determinar a remessa dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação 

proferida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme expressa 

determinação do §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 2.050,17) está abaixo de cem salários mínimos, hoje 

R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos 

reais). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição 

e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e anotações no 

Sistema PJe. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATRINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito [1]. Art. 142. 

Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. [2]. SÚMULA 397 STJ - ‘O contribuinte do IPTU 

é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ EX VI: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TRIBUTOS 

SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO, TAL COMO O IPVA E O IPTU, A 

PRÓPRIA REMESSA, PELO FISCO, DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO 

OU CARNÊ CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MOMENTO EM QUE SE 

INICIA O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA SUA COBRANÇA 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de exceção 

de pré-executividade em execução fiscal de IPVA em que rejeitada a 

alegação de prescrição dos créditos referentes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.2. O STJ consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a 

lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo 

Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito 

tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para 

sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN. Precedentes: AgRg 

no Ag 1.399.575/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.11.2011, 

REsp. 1.197.713/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.08.2010, AgRg no 

Ag 1.251.793/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 08.04.2010, e 

REsp. 1.069.657/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.03.2009. 3. 

No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 07.04.2008, e o 

despacho que ordenou a citação foi proferido em 14.04.2008, o que indica 

estar prescrito apenas o crédito tributário referente ao exercício de 2002, 

considerando o entendimento firmado no REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. 

LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 

Afastada a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 227.704/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015). [3]. Art. 174. 

CTN. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do 

juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” [4]. 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. [5]. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas 

Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 

39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) [6]. Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído 

somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 

excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias. FIM
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501141-66.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO APARECIDO DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Determinada a citação da 

parte executada, esta restou exitosa (id. 3653266). A exequente pugnou 

pela penhora on line de valores em conta bancária da parte executada, o 

que foi deferido na decisão de id. 16863396, contudo não houve êxito na 

penhora. Em seguida, a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos por meio de parcelamento administrativo, bem como 

apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo de 

negociação (id. 15843306). Os autos vieram conclusos. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo. Posto isto, declaro extinta a 

obrigação de pagar o crédito tributário descrito nos autos, com 

fundamento no art. 156, inciso I, do CTN, c/c art. 924, inciso II e art. 925, 

ambos do CPC. Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento de 

custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 81/2018-CM
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501138-14.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PEDRO DE SOUZA BATISTA Vistos, etc. 

Trata-se execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Na decisão de id. 

16596806 foi realizado penhora on line que resultou no bloqueio da quantia 

de R$ 16.158,40. Em seguida, a Fazenda Pública Municipal requereu a 

extinção do presente executivo fiscal em virtude da compensação do 

crédito tributário (id. 17055833). Os autos vieram conclusos. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante da compensação 

do crédito fiscal executado, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo. Posto isto, 

declaro extinta a obrigação de pagar o crédito tributário descrito nos 

autos, com fundamento no art. 156, inciso I, do CTN, c/c art. 924, inciso III e 

art. 925, ambos do CPC. Deixo de condenar a Fazenda Pública no 

pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da 

Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Expeça-se alvará em favor do executado do valor 

bloqueado nos autos, com o máximo de urgência. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e, após, arquivem-se os 

presentes autos, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 81/2018-CM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35322 Nr: 2221-28.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON LELLIS RAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HÉLIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:OAB/MT 7626, Aparecida De Castro Martins 

- OAB:OAB/MT 7457

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50045 Nr: 3540-94.2018.811.0082

 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: DIMAS POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para onde DETERMINO a remessa 

deste feito.Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50046 Nr: 3541-79.2018.811.0082

 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: INFINITY FOREST AGROFLORESTAL LTDA, ANDRÉ 

FERNANDO ROSSETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para onde DETERMINO a remessa 

deste feito.Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49733 Nr: 3426-58.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO CORDEIRO CARRASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Crivelatti - OAB:8.887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos por RONIVALDO CORDEIRO 

CARRASCO, qualificado nos autos, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT).

Em análise da execução fiscal em apenso – cód. 34.960, constata-se que 

houve a penhora parcial de valores, de modo que não houve a integral 
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garantia do juízo, condição indispensável ao processamento dos 

embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 

6.830/80. Vejamos:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

(...)

§1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução”. [sem destaque no original].

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA 

LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto 

necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando 

de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

 3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a 

admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - 

tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não 

se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência 

do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral. 

Precedente do STJ. 4. Recurso Especial não provido”. (REsp 1225743 RS 

2010/0227282-7, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA 

TURMA, dje 16-3-2011) [sem destaque no original].

Nesses termos, DETERMINO a intimação da parte embargante para garantir 

integralmente o juízo, no executivo fiscal em apenso, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49427 Nr: 3277-62.2018.811.0082

 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: ZÊNIO TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MARCEDO SILVA - 

OAB:6912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com 

resolução de mérito.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38430 Nr: 427-35.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Borges Silva Thé Freire - 

OAB:11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Município de Cuiabá juntou cópia integral do processo 

administrativo no qual se baseia a CDA n. 1422426, intime-se o 

embargante FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 3212-04.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lucas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erenita Costa Soares 

Guimarães - OAB:9783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo embargante (fl. 329) para o fim de 

prorrogar o prazo para que junte cópia integral do processo administrativo 

no qual se baseia o Auto de Infração n. 41656 por mais 30 (trinta) dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 1611-60.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELBERTO FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo de Moraes Junior - 

OAB:6208

 Vistos.

Considerando a notícia de que o débito exequendo foi cancelado no 

sistema cadastral do Município de Cuiabá (fls. 31/32), JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/80.

Sem custas (artigo 39, da Lei n. 6.830/80).

Levante-se eventual penhora.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, inclusive no Cartório Distribuidor, e arquivem-se os autos.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 464 Nr: 56-38.1999.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gomes de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de Defesa 

do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B

 Vistos.

Considerando a ausência de informação acerca da carta de adjudicação 

datada de 22-05-2014, deixo, por ora, de apreciar do pedido de fl. 251.

 Intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

respeito das informações constantes nas fls. 252/253.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40494 Nr: 1812-18.2018.811.0082

 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: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, 

PCH MANTOVILIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Fiscalização Da secretaria 

estadual do meio ambiente, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, Paulo Sérgio Missasse - OAB:7649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, imediatamente, a decisão proferida pelo Relator do Agravo de 
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Instrumento n. 1008212-83.2018.8.11.0000, Desembargador LUIZ CARLOS 

DA COSTA, que conferiu o efeito suspensivo almejado pelo agravante, 

sustando, portanto, os efeitos da decisão liminar proferida às fls. 

621/622-v.

Ademais, intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestem acerca da alegação do Ministério Público de incompetência 

do juízo em razão da incidência de Terra Indígena Tereza Cristina na área 

do empreendimento (fls. 714/723).

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39222 Nr: 968-68.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Horvatich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1012008-82.2018.8.11.0000 (fls. 372/379), distribuído à Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de 

retratação tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão 

atacada bem resistem aos argumentos do agravante, mantendo, portanto, 

a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

2. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

3. Decorridos os prazos, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, se for o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10159 Nr: 1371-52.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louremberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - 

OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos Santos - Procurador do 

Estado - OAB:, VITOR JULIANO RAMOS - OAB:, WYLERSON VERANO 

DE AQUINO SOUSA - OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfeu Souza Ramos - 

OAB:6693

 Certirfico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiuono os 

autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, para se manifestar 

sobre a proposta de honorários - fls. 227/230, no prazo de cinco dias, 

conforme decisão de fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26433 Nr: 1027-61.2015.811.0082

 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: OTMAR SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT, COORDENADOR DE 

RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL AUGUSTO LEITE DE 

CAMPOS - OAB:18647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 1861-59.2018.811.0082

 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: AUTO POSTO MIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO 

MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, RICARDO CORREA MARQUES - OAB:OAB/MT 10.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VI e §3º, c/c art. 493, ambos do 

Código de Processo Civil.Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49646 Nr: 3392-83.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ARAGUAIANA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO E MEIO AMBIENTE/SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERIVAN EVANGELISTA - 

OAB:25677-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c pedido de 

liminar proposta pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA (MT), qualificada nos 

autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão 

de medida liminar para determinar a “suspensão imediata do débito 

originado do auto de infração, n° 117401 de 23/03/2011, Processo junto a 

SEMA n° 213405/2011 e que o requerido se abstenha de inscrever à 

requerente em Dívida Ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de 

inadimplentes, ou retire a inscrição, caso já houve cadastramento em 

Dívida Ativa, bem como se abstenha de ajuizar qualquer tipo de ação 

executiva enquanto tramita a presente ação”.

No mérito, requer o cancelamento do Auto de Infração n. 117401/2011.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 39/248.

Às fls. 249/250 o MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA (MT) requer a extinção da 

presente ação em razão da ocorrência de litispendência, nos moldes do 

art. 845, inciso V, do CPC.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, constata-se que o requerente já havia protocolizado 

outra Ação Anulatória sob o n. 748-07.2017.811.0082 (Cód. 33.171), 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, contendo a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido, qual seja, o cancelamento do Auto de Infração n. 

117401/2011.

A reprodução destas circunstâncias evidencia o fenômeno processual 

previsto pelo artigo 337, §§ 1º, 2º, e 3º, do Código de Processo Civil, a 

saber, a litispendência, conforme reprodução dos dispositivos, in verbis:

“Art. 337 [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso.”

Nesse sentido, eis o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
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“PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA 

VERSANDO O MESMO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM 

JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO 

INDEFERITÓRIA. COISA JULGADA.

 1. A ratio essendi da litispendência interdita à parte que promova duas 

ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor 

formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma 

causa petendi.

2. Consectariamente, por força da mesma é possível afirmar-se que há 

litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao "mesmo 

resultado"; por isso: electa una via altera non datur.

 3. In casu, o pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN 

veiculado no Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora 

recorrente consta, com a mesma extensão, como pedido de tutela 

antecipada, em Ação Ordinária. (...)” (STJ - REsp: 948580 RJ 

2007/0102923-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2009). 

[sem destaque no original]

No caso, mostra-se perfeitamente aplicável o entendimento supracitado, 

eis que o MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA (MT) busca, por meio de ambas as 

ações distribuídas, o mesmo resultado prático, qual seja, o cancelamento 

do Auto de Infração n. 117401/2011.

Por sua vez, o Código de Processo Civil determina a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, quando ocorrer a litispendência – 

artigo 485, inciso V – in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa 

julgada.” [sem destaque no original]

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 2794-32.2018.811.0082

 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: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade coatora que 

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente 

a o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  C A R 

MT-5102850-F76D599980274D60BB3DCAC139C20E3F (CAR Estadual 

MT74560/2018), referente à propriedade rural denominada Fazenda Vale 

do Barroso, localizada no Município de Castanheira (MT), sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.Após, abra-se vista 

ao Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a 

seguir, conclusos.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28470 Nr: 669-62.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 18841, Eduardo H. Cubitza - OAB:OAB/MT 

10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 12963

 Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 

122/124), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Levante-se a penhora efetivada às fls. 114/116.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42121 Nr: 2785-70.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BATISTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Certifico e dou fé , que impulsiono os autos para intimar a requerente 

impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49872 Nr: 3486-31.2018.811.0082

 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: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 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: MARCELO MILHOMEM DE 

FREITAS - OAB:12.437

 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(UM ) CÓPIA DA INICIAL, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 3436-05.2018.811.0082

 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: AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO 

AMBIENTAL/SEMA - MT

 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:
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(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JORGE ELIAS DOS SANTOS, Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente: 30354-2, CPF: 632.418.381-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 9815-73.2004.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEANDRO DE ALMEIDA RODRIGUES

INTIMANDO: Réu(s): Leandro de Almeida Rodrigues Filiação: João 

Rodrigues Filho e Elizabete Silva Almeida Rodrigues, data de nascimento: 

08/12/1975, brasileiro.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU: Leandro de Almeida Rodrigues, acima 

qualificado, para que compareça perante este Juízo, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado, no dia 12 de MARÇO de 2019, às 

13h30m, a fim de ser submetido a Julgamento, nos autos do processo 

supra mencionado, na conformidade do despacho abaixo transcrito:

DECISÃO/DESPACHO: "...Vistos, etc; Não havendo diligências a ser 

realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 12 de março de 2019, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do 

Júri desta capital. Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à 

realização do ato, expedindo-se o necessário. Requisitem-se as F.A.C. 

como de costume e requerido pelas partes. Intimem-se. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101704 Nr: 617-85.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIEGAS DA 

SILVA - OAB:19.093, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR, OAB/MT 13.674 e o Dr. MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA, 

OAB/MT 19.093, defensores do acusado Demmis Marcelo Ferreira 

Mendes, para apresentarem as razões de apelação nos autos, no prazo 

de lei.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164885 Nr: 12198-14.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON APARECIDO DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, Eric Pinheiro de Amorim - OAB:24732, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Faço nesta data a intimação da defesa do recuperando para se 

manifestar sobre o cálculo de fls. 911. Nada mais.

__________________________

Pablo Ricardo Santana Daher

Analista Judiciário

Mat. 20352

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389629 Nr: 14249-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBENEZER VENICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA, para, querendo, se manifestar acerca do cálculo 

de pena elaborado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 330640 Nr: 11076-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE ASSIS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLAN FERREIRA DA SILVA 

- OAB:8020/MT

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 330640

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando JORGE LUIZ DE ASSIS 

BASTOS, condenado a cumprir o montante de pena de 50 anos e 08 

meses de reclusão, cumprindo pena em regime FECHADO.

Às fls. 316, foi juntado aos autos Cálculo de Pena atualizado.

Com vista às partes para manifestação quanto ao cálculo, não houve 

impugnação.

Destarte, HOMOLOGO o cálculo de fls. 316, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

INTIME-SE o recuperando quanto ao cálculo, entregando-lhe cópia do 

mesmo, para que sirva como atestado de pena a cumprir (art. 41, XI da 

LEP).

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 514527 Nr: 7064-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção,

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto e determino a 

intimação para razões e/ou contrarrazões.

Após, conclusos para decisão de manutenção ou reforma da decisão 

objurgada.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126475 Nr: 12347-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO VIRGÍLIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 76.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390381 Nr: 6416-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Intimo a defesa do recuperado acerca do cálculo elaborado às fls. 223.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371138 Nr: 11767-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 198.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366250 Nr: 6151-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RICARDO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA SILVA 

AMARAL - OAB:21.402-E, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:24551/O

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 

827/828.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416269 Nr: 21414-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 160.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371705 Nr: 12405-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 204.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390030 Nr: 17859-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT

 Intimo a defesa do recuperando acerca do cálculo elaborado às fls. 330.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 126475 Nr: 12347-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO VIRGÍLIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 EXECUTIVO DE PENA - CÓDIGO Nº 126475

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando CATARINO VIRGILIO DE 

JESUS, condenado a cumprir o montante de pena de 03 anos de reclusão, 

cumprindo pena em regime Aberto.

Às fls. 76, foi juntado aos autos Cálculo de Pena atualizado, com término 

da reprimenda previsto para 25.02.2018.

Destarte, DÊ-SE vista às partes para, querendo, manifestar quanto ao 

Cálculo de fls. 76, sendo primeiro à Defesa (via DJE) e depois ao Ministério 

Público (Resolução n. 113/2010 – CNJ).

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403305 Nr: 7644-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ AUDIÊNCIA

Prazo:15(QUINZE)

Intimando:Réu(s): Marco Antonio de Oliveira Filiação: Lazaro de Oliveira e 

Ivete Alves de Oliveira, data de nascimento: 27/03/1974, brasileiro(a), 

natural de Guia lopes de laguna-MS, solteiro(a), Endereço: Morador de Rua 

(Trabalha Nas Ruas do Bairro Pedregal Vendendo Garrafas), Bairro: 

Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU, acima qualificado, para comparecer 

perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 11/03/2019, ÀS 

15:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de Instrução e 

Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522854 Nr: 14869-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, LEANDRO DE 

ARRUDA E SILVA, WILLIAN HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES DOS 

SANTOS, EDUARDO LIMA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:23778

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ FASE 403 CPP

Prazo:URGENTE

Intimando:DR, JOÃO GABRIEL BEZERRA P. ESPÓSITO - OAB/MT 23778

DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB/MT 13.025

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 
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na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539056 Nr: 30573-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AGNELO DAMASCENO, VILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:URGENTE

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

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 mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Intimar a defesa do réu Marco Aurélio, para que no prazo de 03 (três)dias 

junte aos autos em epígrafe o endereço atualizado do réu.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO AURÉLIO DA SILVA, Filiação: 

Joanita Auxiliadora da Silva e Juvelino João da Silva, data de nascimento: 

21/05/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de 

estoque. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e 

CONDENO o acusado MARCO AURÉLIO DA SILVA, qualificado nos autos 

em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, “caput”, c.c. art. 65, 

inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal.4. Dosimetria:Em obediência ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, 

nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista 

para o crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e multa. a) 

Circunstâncias judicias:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade 

do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu avistou a vítima 

caminhando e praticou o crime simulando o uso de arma para intimidá-la, 

logrando efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros excessos 

capazes de justificar o aumento da pena nesta fase. Não há registro nos 

autos acerca dos antecedentes criminais do acusado.Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta 

mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não 

havendo dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos 

do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias 

do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

devolução do objeto à vítima e não houve outra consequência que não o 

prejuízo material. A vítima comportou-se como cidadã comum. Estava em 

um local público e não colaborou para a execução do crime, de modo que 

o comportamento da vítima em nada beneficia o réu. Posto isso, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) 

dias-multa.Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem consideradas.Presente a circunstância atenuante confissão 

espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo de valorar 

em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do 

STJ ).5. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, qualificado nos autos, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.6. Regime de Cumprimento de Pena:Ante a pena aplicada ao acusado 

na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.7. Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em 

razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código 

Penal).4. Objetos apreendidos:Em razão da condenação, DECLARO A 

PERDA em favor da União do valor de R$ 99,25, depositado em juízo à fl. 

94, nos termos do art. 91, II, ‘b’, do Código Penal.Verifica-se que às fls. 

56/55 consta apreensão de diversos objetos, os quais DECRETO o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme o caso.Em relação aos 

documentos pessoais possivelmente juntados aos autos, cumpra-se o 

estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda 

de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão recebidos 

pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos que não 

forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor 

judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de 

requerimento”.5. Deliberações:Intime-se a vítima, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP.Eventual detração será realizada 

pelo juízo da execução.Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, 

inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - 

CGJ;Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 

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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547178 Nr: 38273-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 446 de 648



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA 

- OAB:17.912

 Intimar a defesa do Réu Luismar dos Anjos Nogueira para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 547178 Nr: 38273-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA 

- OAB:17.912

 PROCESSO N.º: 38273-12.2018.811.0042 (Código: 547178) Vistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação..III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no 

art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

nos mandados de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição os réus deverão 

apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – 

CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 89) determino 

o ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz 

respeito ao crime tipificado no art. 288, do Código Penal, uma vez que não 

há nos autos elementos contundentes de autoria e materialidade para que 

tenha concorrido ou praticado o delito.Às providências.Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNER Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529256 Nr: 21083-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6612-A

 PROCESSO CRIME Nº: 21083-36.2018.811.0042 (Código: 529256)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ANDERSON DA SILVA 

PEREIRA não foi citado pessoalmente (fls. 96/97).

 Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 98 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529256 Nr: 21083-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6612-A

 PROCESSO N.º 21083-36.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529256) RÉU: 

ANDERSON DA SILVA PEREIRAVistos etc.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.Havendo 

nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a 

localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 1.373, 

§ 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor 

público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para 

exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há 

laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Às 

providências.Cuiabá - MT, 09 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.: 404670 Nr: 9118-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDERSON DIAS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão das testemunhas ausentes.

II – Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha policial Wilson 

Pereira Padilha Neto.

III – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos pelo prazo de 03 

dias para se manifestar o endereço da vítima.

IV – Designo audiência para o dia 06.03.2019 ás 15h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

V – Saem os presentes intimados.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

ENDERSON DIAS CORREA
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 Réu

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362754 Nr: 1968-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JUNIOR RAMOS, LUCAS DOUGLAS 

PEREIRA, LEONARDO PEDROSO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAZARO ROBERTO 

MOREIRA LIMA, para devolução dos autos nº 1968-68.2014.811.0042, 

Protocolo 362754, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320326 Nr: 20047-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY PETERSON SILVA FARIAS, JACÓ 

RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901, FRANCIVELTON PEREIRA 

CAMPOS - OAB:, LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL - 

OAB:17920

 Intimo a defesa dos réus Jacó e Antonio, para no prazo de 05 (cinco)dias, 

informe nos autos o endereço atualizado das suas testemunhas ora não 

localizadas, para fins de intima-las para audiencia desginada. Intimo ainda, 

a defesa do Réu Roney, para no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos a qualificação completa de suas testemunhas (Cabo Gonçalo e 

Soldado Siqueira) para fins de requisição junto ao órgão competente e 

comparecimento audiencia designada, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320326 Nr: 20047-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY PETERSON SILVA FARIAS, JACÓ 

RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901, FRANCIVELTON PEREIRA 

CAMPOS - OAB:, LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL - 

OAB:17920

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU RÓNEY PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, APRESENTE NOS AUTOS A PROCURAÇÃO AD JUDICIA, BEM COMO 

INTIMA-LO DA AUDIENCIA DESIGNADA POR ESTE JUIZO A REALIZAR NO 

DIA 14/03/2019 AS 16HS

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443360 Nr: 20100-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL ALVES BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIEL ALVES BAPTISTA, Rg: 23085517, 

Filiação: Maria Amelia Alves da Silva e Otalecio Baptista, data de 

nascimento: 22/11/1997, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), Telefone 99604-4020. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 20 de Julho de 2016, em logradouro público 

situado na Rua Direita, Bairro Canjica, nesta Capital, o denunciado Roniel 

Alves, adquiriu, recebeu e transportou diversos objetos avaliados 

indiretamente em R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), pertecentes 

à Katiuscia Ribeiro.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 20100-08.2016.811.0042 (Código: 

443360)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RONIEL ALVES 

BAPTISTAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

RONIEL ALVES BAPTISTA não foi citado pessoalmente (fls. 69/70). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 71 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520367 Nr: 12461-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUSENI ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAUSENI ALVES PESSOA, Filiação: Acerli 

Batista Ribeiro e Manoel Alves Pessoa, data de nascimento: 27/07/1972, 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 30 de março de 2018, no estabelecimento 

comercial denominado "Orgulho Cuiabano", situado na Av. Beira Rio, s/n°, 

Bairro Porto, nesta comarca, o denunciado Lauseni, tentou subtrair, 

objetos móveis, pertecentes ao referido comércio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 12461-65.2018.811.0042 (Código: 

520367)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: LAUSENI ALVES 

PESSOAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

LAUSENI ALVES PESSOA não foi citado pessoalmente, contudo a mãe do 

acusado informou que o réu encontra-se preso em Cuiabá (fls. 75/76). 

Certifique-se quanto à prisão do acusado e caso positivo expeça-se 

mandado de citação.Na hipótese de não encontrar informações sobre a 

prisão do réu, acolho o parecer ministerial de fl. 97 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 
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acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531320 Nr: 23123-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513726 Nr: 6324-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES, THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT, THEREZINHA HELOISA 

BRUNO DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368638 Nr: 8815-86.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA CRUZ SOUZA, BRUNO 

SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C RISTIANE BATTAGLIA - 

OAB:207664 SP, LUÍSA MANCUSO - OAB:307327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12701-B

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO DA CRUZ SOUZA, Cpf: 

34465569823, Rg: 444270462, Filiação: Solange Rosa da Cruz Souza e 

Valter Barboza de Souza, data de nascimento: 08/03/1987, brasileiro(a), 

natural de Sáo Paulo-SP, convivente, gerente de restaurante e atualmente 

em local incerto e não sabido BRUNO SOARES DO NASCIMENTO, Cpf: 

37576549866, Rg: 45308232, Filiação: Maria Lucia Soares do Nascimento, 

data de nascimento: 21/09/1987, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, 

convivente, escriturário, Telefone 1195841-6743. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO OS RÉUS PARA INFORMAREM SE PRETENDEM 

CONSTITUIR NOVOS ADVOGADOS (INDICANDO NOME COMPLETO E 

OAB)

Despacho/Decisão: Código 368638DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos em 

correição. Tendo em vista que os réus não foram localizados nos 

endereços constantes nos autos, DETERMINO sejam intimados via edital 

para informarem se pretendem constituir novos advogados (indicando 

NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se possível) ou 

deseja que lhe seja nomeado defensor público para patrocinar a sua 

defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Uma vez 

informado o nome de seu advogado e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. Não havendo manifestação do acusado, no 

prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.Sem prejuízo, determino que seja expedido oficio ao TRE 

solicitando informações quanto ao endereço dos acuados, no prazo de 10 

(dez) dias.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 29 de setembro 

de 2018x .SILVANA FERRER ARRUDAJuíza 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, GESSICA REGINA 

VIDOTTI MACHADO, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 526245 Nr: 18156-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY SANTOS DE JESUS, FELIPE SALES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Código n. 526245DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA (...) Dessa forma, 

INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu 

WANCLEY SANTOS DE JESUS, nos moldes já delineados, deixando de 

aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão e previstas na 

Lei nº 12.403/2011 porque, ao que parece, incabíveis ao caso, pelo menos 

por ora, devendo o réus permanecerem recolhidos até ulteriores 

deliberações.No mais, cumpra-se o Sr. Gestor o necessário, visando a 

realização da audiência designada.Intime-se. Ciência ao MP. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 539186 Nr: 30698-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA, 

WELLITON DOUGLAS SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES FIGUEIREDO 

- OAB:13655/MT

 Vistos etc...,Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos através 

do patrono do acusado Higor Egidio Oliveira de Souza, em face da decisão 

proferida à fl.178. Assevera, em síntese, que há omissão quanto a 

apreciação do pedido de revogação formulado pela defesa, eis que alega 

que não foi considerado o fato novo apresentado pela defesa. O 

representante do Ministério Público em relação aos embargos declarou 
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que deve ser tratado como pedido de reconsideração do pedido de 

revogação, vez que o caso não se enquadra nas hipóteses de embargos 

de declaração. É o relatório do essencial, Decido (...). Assim, 

considerando a gravidade da conduta delituosa, bem como, para 

preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, indefiro o pedido 

de revogação e mantenho a prisão preventiva, a fim de desestimular 

novas condutas criminosas. (...). Além disso, compulsando os autos 

verifico que apesar de dois advogados terem peticionado nos autos em 

favor do denunciado Higor Egidio, a resposta à acusação ainda está 

pendente de apresentação, vez que, até o presente momento, somente se 

aportou aos autos a defesa em favor do denunciado Welliton Douglas 

Silva Rodrigues. Em que pese já tenha designado a data da audiência de 

instrução e julgamento sem que a defesa do acusado Higor tenha sido 

apresentada, mantenho a data designada. Ademais, considerando que o 

advogado peticionante às fls. 179/188, não juntou procuração, determino a 

intimação deste para no prazo de 03 dias, juntar aos autos procuração e 

reposta à acusação, caso contrário, considerando a declaração de fl. 

209, desde já, determino o encaminhamento do processo a Defensoria 

Pública para apresentação de defesa em favor do acusado Higor Egidio 

Oliveira de Souza. Determino que encaminhe para publicação a decisão de 

fl. 178 que designou a data de audiência. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 539186 Nr: 30698-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA, 

WELLITON DOUGLAS SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES FIGUEIREDO 

- OAB:13655/MT

 Processo Crime n.º 30698-50.2018.811.0042

Vistos etc.

Considerando o entendimento que vem sendo aplicado em relação a 

revogação de decisão proferida em audiência de custódia, entendo que os 

juízes que judicam na audiência de custódia são considerados os juízes 

naturais para esta decisão e a revisão de suas decisões deve ser 

realizada pelo órgão próprio, o juiz de conhecimento só poderá dar uma 

decisão em sentido oposto à da audiência de custódia se houver fato 

novo.

SEM FATO NOVO O JUIZ DA CAUSA NÃO PODE ALTERAR DECISÃO DO 

JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, POIS AMBOS SÃO DA MESMA 

INSTÂNCIA. 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, Habeas corpus nº 2148444-14.2018.8.26.0000.

 Isto posto, considerando a ausência de modificação fática, mantenho na 

íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva de ambos os 

acusados, e indefiro o pedido formulado pela defesa.

Considerando que não foram arguidas preliminares, e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 23/01/2019 às 14h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449938 Nr: 26947-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Intimar o Dr.Neyman Augusto Monterio OAB 3.878 AC , Advogado do réu 

ANDRÉ LUIZ CARVALHO , para audiência designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 13;15 horas na 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Itajaí-SC.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489632 Nr: 29096-58.2017.811.0042

 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): MARCELO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, Jocilene da silva rodrigues neves - OAB:23243/0, VERA 

LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 385549 Nr: 27615-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI XAVIER DA SILVA, ELLEN BRUNA 

QUEIROZ DA CONCEIÇAO, HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 ISTO POSTO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal 

Brasileiro c/c art. 30, da Lei n° 11.343/06, JULGO POR SENTENÇA 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos condenados CLAUDINEI XAVIER DA SILVA, 

ELLEN BRUNA QUEIROZ DA CONCEIÇÃO e HIAGO ARRUDA LIRA 

ALBERNAZ, tendo em vista a prescrição retroativa da pretensão punitiva 

da pena cominada no art. 28, da Lei de Drogas.No mais, cumpra a 

sentença prolatada nos autos.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se 

aos órgãos de registro criminal e arquive-se como de praxe. Às 

providências. Expeça-se o necessário. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 406588 Nr: 11172-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANY CRISTINA VENTURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Moreira da 

Silva Junior - OAB:

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica da 

acusada, às fls. 158/159, em seus legais e jurídicos efeitos, por ser 

tempestivo (certidão de fl. 161).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489632 Nr: 29096-58.2017.811.0042

 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): MARCELO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, Jocilene da silva rodrigues neves - OAB:23243/0, VERA 

LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 Vistos etc.

Considerando a insistência na oitiva da testemunha faltante, designo a 

data de 04/06/2019, às 14h para audiência de continuação.

Requisite-se a testemunha Kelciano Ribeiro de Novais. Os presentes saem 

intimados. O acusado está dispensado de comparecer no próximo ato.
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Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363894 Nr: 3401-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JOSÉ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514245 Nr: 6771-55.2018.811.0042

 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): DAYANY MONTEIRO DE CASTRO, LUCAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUCAS BOLOGNANI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364414 Nr: 4072-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA, Rg: 

2143283-0, Filiação: Albertina Brigida de Almeida, data de nascimento: 

09/09/1990, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), Telefone 3631-4728. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa 

Excelência, JÉSSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA, brasileira,solteira, natural de 

Chapada dos Guimarães/MT, nascida em 09.09.1990, filha de Albertina 

Brígida de Almeida, inscrita no RG n° 21432830 SSP/MT, residente e 

domiciliada na Rua São Jerônimo, n° 22, quadra 124, Bairro: Pedra 90, em 

Cuiabá/MT, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: " (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de JÉSSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA, portadora do RG n. 21432830 

SSP/MT, filiação: Albertina Brígida de Almeida, data de nascimento: 

09/091990, brasileira, natural de Chapada dos Guimarães/MT, residente à 

Rua São Jeronimo n° 22, Quadra 124, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e 

sessenta e cinco) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleço o regime ABERTO 

para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no que 

autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424600 Nr: 30374-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, 

Rg: 2107865-3, Filiação: Izailton Neves de Santana e Luzinei Ambrosina da 

Silva, data de nascimento: 22/05/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente, Telefone 92082712. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta, fica o réu intimado para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, 

como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n° 11.343/06 c/c o 

artigo 329 do Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: " (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, 

brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22/05/1988, filho de 

Izailton Neves de Santana e Luzinei Ambrosina da Silva, residente à Av. 

Joaquim Louzada, nº 20, quadra 07, lote 06, Bairro Novo Colorado, em 

Cuiabá/MT, das imputações conferidas na denuncia, com fulcro no artigo 

386, III e VII do CPP. (...) 3) Restitua-se ao condenado 01 (um) aparelho 

celular, marca Alcatel com chip da claro, 01 (um) cordão com uma chave, 

01(um) anel de cor prata, 01 (uma0 corrente cor prata e 01 (um) isqueiro 

de cor azul (...)".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 401476 Nr: 5756-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2.051, VALMIR 

CAVALIERI - OAB:OAB/MT 2.669, WILSON BELONE - OAB:OAB/MT 

19.428

 Ação Penal n.º 5756-56.2015.811.0042 ( Id. 401476 )

Querelante: Felix Marques da Silva.

Querelado: Antônio Carlos Campos.
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 Vistos.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da manifestação do ilustre 

representante do M. Público, pelo qual pugna pela extinção da punibilidade, 

consoante às razões consignadas naquela peça processual.

Pois bem.

Trata de ação penal privada ajuizada por FELIX MARQUES DA SILVA, em 

desfavor de ANTONIO CARLOS CAMPOS, pela suposta prática dos delitos 

previsto nos arts. 138, 139, 140 c/c art. 141, Inc. III e art. 147, todos do CP.

 É a síntese.

O querelante postulou através de advogado ( Vide: Petitório de fl. 146, 

requerendo a desistência da presente ação, no que tange ação penal 

privada, a vítima/querelante tem o privilégio de manifestar o direito de não 

mais prosseguir com a QUEIXA-CRIME.

Todavia, como é de sabença, após o recebimento da inicial, a desistência 

da ação penal privada somente poderá ocorrer através do perdão, sendo 

que deverá ser aceito pelo querelado, conforme estabelece o art. 58 do 

CP.

Dessa forma, intimado a parte querelada a manifestar sobre o ato acima 

consignado, postulou através de seu advogado ( Vide: Petitório de fl. 149 

), ciente de todos os atos processuais e, aceitando o instituto previsto no 

art. 58 do CP, qual seja, o perdão judicial.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente ação penal privada, 

promovida em desfavor de ANTÔNIO CARLOS CAMPOS, devidamente 

qualificado, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IX, do CP.

Decorrido o prazo recursal e uma vez procedida com as comunicações de 

estilos, então, arquive o feito mediante as formalidades legais.

P. I. C.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 407987 Nr: 12623-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA REGINA SALOMÉ FOKKENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 De mais a mais, como não foi requerido o pedido de absolvição sumária, 

além do que, mesmo que requeresse, não vislumbrei nenhuma 

circunstância qual de ofício poderia assim proceder, então dou por 

saneado ( de saneador ) o presente feito e, por conseguinte designo 

audiência para o dia 13.02.2019, às 14h:45min.Int. a ré e testemunhas, 

sendo que da defesa a ser indicada, deverá ser aportada o nome e seu 

endereço, ao menos, 20 ( vinte ) dias da data para realização da 

audiência, afim de que haja tempo hábil para cumprimento da diligência, 

exceto se a parta se comprometer trazê-la independentemente de 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 401476 Nr: 5756-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2.051, VALMIR 

CAVALIERI - OAB:OAB/MT 2.669, WILSON BELONE - OAB:OAB/MT 

19.428

 Ação Penal n.º 5756-56.2015.811.0042 ( Id. 401476 )

Querelante: Felix Marques da Silva.

Querelado: Antônio Carlos Campos.

 Vistos.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da manifestação do ilustre 

representante do M. Público, pelo qual pugna pela extinção da punibilidade, 

consoante às razões consignadas naquela peça processual.

Pois bem.

Trata de ação penal privada ajuizada por FELIX MARQUES DA SILVA, em 

desfavor de ANTONIO CARLOS CAMPOS, pela suposta prática dos delitos 

previsto nos arts. 138, 139, 140 c/c art. 141, Inc. III e art. 147, todos do CP.

 É a síntese.

O querelante postulou através de advogado ( Vide: Petitório de fl. 146, 

requerendo a desistência da presente ação, no que tange ação penal 

privada, a vítima/querelante tem o privilégio de manifestar o direito de não 

mais prosseguir com a QUEIXA-CRIME.

Todavia, como é de sabença, após o recebimento da inicial, a desistência 

da ação penal privada somente poderá ocorrer através do perdão, sendo 

que deverá ser aceito pelo querelado, conforme estabelece o art. 58 do 

CP.

Dessa forma, intimado a parte querelada a manifestar sobre o ato acima 

consignado, postulou através de seu advogado ( Vide: Petitório de fl. 149 

), ciente de todos os atos processuais e, aceitando o instituto previsto no 

art. 58 do CP, qual seja, o perdão judicial.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente ação penal privada, 

promovida em desfavor de ANTÔNIO CARLOS CAMPOS, devidamente 

qualificado, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IX, do CP.

Decorrido o prazo recursal e uma vez procedida com as comunicações de 

estilos, então, arquive o feito mediante as formalidades legais.

P. I. C.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, em 22/11/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183818812, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO DE 

MEDEIROS, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 9758-89.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14.872, Davi Soares de Miranda - OAB:15123

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, contatados os 

indícios de autoria e a presença da materialidade do delito ACOLHO a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado:REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, inciso IV, do Código Penal a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação; Em cumprimento ao que determina o art. 413, 

§3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste momento a 

necessidade da segregação do acusado. Intime-se pessoalmente o 

acusado e o Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do 
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Código de Processo Penal. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do CPP.P. R. I. C.Cuiabá, MT, 15 de outubro de 2018.Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437211 Nr: 13579-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 “Vistos, etc.

 I – Não havendo mais testemunhas a inquirir e já interrogado o réu nesta 

data, DECLARO encerrada a instrução probatória e DETERMINO seja dada 

vista dos autos, às partes, para apresentação das alegações, em forma 

de memoriais, conforme requerido (ocorrência 03), oportunidade em que o 

Ministério Público deverá se manifestar acerca do pedido formulado pela 

defesa e os documentos trazidos.

II - Após, voltem conclusos para a decisão devida.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385965 Nr: 28138-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARDOSO XAVIER, JEAN RODRIGUES, 

MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR, THIAGO MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685-O, FRANCISCO 

DE PAULA DE PINHO - OAB:, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:22661-O

 “Vistos, etc.

 I - Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

07 de maio de 2019, às 15h00 para as oitivas das testemunhas faltantes, 

bem como os interrogatórios dos acusados.

II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 543559 Nr: 34910-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 “Vistos, etc.

I- Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

01 de fevereiro de 2019, às 16h00 para a realização do ato deprecado.

II – Comunique-se o Juízo Deprecante.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 426970 Nr: 2251-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695/MT

 “Vistos, etc.

 I - Diante da insistência manifestada pelo Ministério Público, designo o dia 

08 de maio de 2019, às 14h00 para as oitivas das testemunhas faltantes, 

bem como o interrogatório do acusado.

II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 46560 Nr: 1670-04.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAIXÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Autos Código 46560

 Vistos,

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou ao denunciado Manoel Paixão de Figueiredo a prática do delito 

descrito no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29, em concurso material 

(art. 69) com o art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal.

 Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado nos 

termos legais apontados na denúncia, consoante r. decisão de fls. 

351/357.

Irresignada com a decisão, a defesa apresentou Recurso em Sentido 

Estrito, cujas razões aportaram às fls. 385/388, pugnando pelo provimento 

do recurso para reformar a decisão de 1º grau e impronunciar o acusado 

ante a inexistência dos indícios de autoria.

 Reexaminando a r. decisão recorrida por força do disposto no artigo 589 

do Código de Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do 

decisum, porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, 

inegável que foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem 

como externados os motivos do convencimento do julgador quanto às 

teses apresentadas, notadamente as questões atinentes à materialidade 

do fato e indícios de autoria do recorrente.

 Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia de fls. 351/357, pelos fundamentos 

fáticos e jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a 

remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se os 

procedimetos de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 415182 Nr: 20229-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 “Vistos, etc.

 I- Não havendo mais testemunhas a inquirir e interrogado o réu nesta 

data, DECLARO encerrada a instrução probatória e DETERMINO que seja 

dada vista dos autos, às partes, para apresentação das alegações 

derradeiras, em forma de memoriais (ocorrência 3).

 II- Após, conclusos para decisão devida.

 III- Saem os presentes intimados.

 IV – Por fim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa 

apresente o endereço do acusado.

V- Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 
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foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329544 Nr: 9705-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, 

LEANDRO ZUQUETI, EMERSON LOPES DE CARVALHO, JULIO CESAR DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - OAB:11.190-OAB/MT., 

RICARDO SILVA MONTEIRO - OAB:3301-MT

 Vistos etc;

Diante da Licença médica deste magistrado, autorizado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15:30.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 443833 Nr: 20620-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO A. DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 18201

 “Vistos, etc.

 I - Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas faltantes, 

conforme manifestado pelas partes (ocorrência 03).

II – Outrossim, não havendo mais testemunhas a inquirir, assim como já 

interrogado o réu nesta data, DECLARO encerrada a instrução probatória 

e DETERMINO seja dada vista dos autos, às partes, para apresentação 

das alegações, em forma de memoriais, como requerido (ocorrência 04).

 III – Após, voltem os autos conclusos para a decisão devida.

IV – Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434089 Nr: 10165-41.2016.811.0042

 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): CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, CELSO 

PAVANI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Intimação a defesa da parte requerida para audiência a ser realizda no dia 

20.02.2019, ás 15:45, na Vara Única do Fórum da Comarca de Poconé-MT, 

para inquirição da testemunha JOLISMAYRA FERNANDES GOMES, 

conforme informação do of. 3122/2018 da referida Vara.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331826 Nr: 12289-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa HUENDEL 

ROLIM WENDER OAB/MT 10.858, para que apresente as alegações finais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300554 Nr: 17713-30.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE ARAUJO BARBOSA, 

ELIZANGELA MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa CLEBER 

IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB/MT 17.686, para que tome ciência da 

sentença de fls. 311/318

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FILLIPE 

BAFFA CLAVERO OAB/MT 22.972, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 936/937

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.: 444430 Nr: 21232-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de março 

de 2019, às 14:00 horas, na sede deste Juízo.

Vanlaer Pereira Guimarães

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 544350 Nr: 35660-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARQUES, BRUNO 

GONÇALVES DA SILVA, JOELMIR DE SOUZA ROCHA, LUIZ RICARDO DE 

CARVALHO, GUILHERME GOMES PEREIRA NETO, MARCELO DE ALMEIDA 

SILVA, WANDER NATALINO MAGALHÃES, OSCAR JUNIOR SILVA, 

GABRIEL DE PAULA BUENO, MARCIO DE SOUZA SILVA, RADAMÉS 

BRUNO NICOLA BARROS, RONDINELO FERREIRA MACIEL RONDINELLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193, EMANUEL 

SEMPIO - OAB:25074/O

 Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva de GABRIEL DE PAULA BUENO e RADAMÉS BRUNO NICOLA 

BARROS, com base nos fundamentos da decisão de fls. 109/114, do 

Incidente Processual nº 32989-23.2018.811.0042 – Cód. 541566, 

acrescidos das razões expostas neste “decisum”.Extraia-se cópia da 

procuração de fls. 205 e desta decisão, e juntem-se no Incidente 

Processual nº 32989-23.2018.811.0042 – Cód. 541566.No incidente, dê-se 

ciência ao Ministério Público e intimem-se as defesas dos indiciados.Ainda, 

no incidente processual, cumpra-se a decisão proferida nas fls. 121, 

oficiando a Corregedoria da Policia Civil. 2. Defiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público, às fls. 193/195, no qual requer-se que sejam os autos 

encaminhados à Autoridade Policial para que no prazo de 30 (trinta) dias 

realize as diligências requisitadas no parecer ministerial.Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá, 08 de novembro de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432271 Nr: 8167-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZILMA ASSUNÇÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - OAB/MT 

2.968-A - OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimado o advogado Dr. Jacy Nilso 

Zanetti para que informe a este Juízo acerca da retirada do bem na 

Comarca de Vilhena/RO, tendo em vista o ofício n. 4930, juntado as fls. 58, 

em que solicita a data para a retirada do bem naquela comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353481 Nr: 15019-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BATISTA MATEUS, MAURÍCIO 

DOMINGOS DA CRUZ, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CICLIÊNIO 

LOURENÇO DE ARAUJO, CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, LUIZ 

APARECIDO SILVA MAGALHÃES, DJALMA FERREIRA MACHADO, PEDRO 

ANTONIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GERMANO, RICARDO JORGE 

FRANCO TORRETE, MATEUS MACHADO MARQUES, JOSÉ EDUARDO 

GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ, SEBASTIÃO MARCELO 

LIMA, SILVANO ALVES DE ALMEIDA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, 

ROBSON ARNALDO DANTAS, VANDERLEI TOMÉ SOARES, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, WELLINGTON DA COSTA SANTOS, MAICON LOPES 

MORELLI, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, KALLYEL MOYSES DE 

SOUZA, WESCLEY RIBEIRO DE SOUZA, ROMACIR TEIXEIRA DA SILVA, 

NEIRIELTON DE SOUSA GONÇALVES, ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR, 

FIRMINO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EVERALDO LEITE BEZERRA, LORIVAL 

DE OLIVEIRA, EDIMAR ORMENEZE, RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL, 

WILLIAN MACEDO DOS SANTOS, ANTONIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA, 

SÉRGIO NUNES DA SILVA, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE, GLEISON 

DE SOUZA COSTA, EVERSON DE OLIVEIRA BABUGEM, JEAN MICHEL 

BENETOLLI CAMARGO, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD 

MISSIAS DE LIMA OU GILIARDE MESSIAS LIMA, ELIAS HENRIQUE 

SANTANA DE SOUSA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA FASCINI, 

JOEL MARCOS LIMA, NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI, 

DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, 

WELINGTON DOS SANTOS CAMPOS, FERNANDO VINICIUS COIMBRA DE 

MORAES, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT, 

CARLOS ROBERTO MARRICHI - OAB:122058/SP, CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO - OAB:11571, DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DENISE 

RODEGUER - OAB:15121-A, DIEIMES LEÃO DE SOUZA - OAB:19.778, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, MANOEL COSTA 

PARRIÃO - OAB:13944, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, Paula 

Patrícia Pasqualli - OAB:10633, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - 

OAB:19119/MT, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12156/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23.334, Wendell de Souza Girotto - OAB:15283-E

 Autos nº. 15019-83.2013.811.0042 – ID 353481

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

50 (cinquenta) réus, cuja instrução processual se encontra encerrada.

1- Às fls. 5.171/5179, a Defesa de Luiz Carlos Leite da Cruz formulou 

pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a 

segregação cautelar se tornou desnecessária, em razão do réu possuir 

trabalho lícito, residência fixa e boa conduta. Alegou, ainda, que há 

excesso de prazo para formação de culpa.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido formulado pela 

Defesa (fls. 5212/5217).

É o relatório do necessário. Decido.

Inicialmente, é importante salientar, que 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, mediante 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.

Neste sentido, observa-se que a Defesa não trouxe nenhum fato novo 

que possa modificar a situação fática do acusado. Os patronos do réu 

tiveram mais de uma oportunidade para apresentar documentos que 

comprovem que o réu possui atividade laboral lícita e endereço fixo, mas 

não o fizeram, nos moldes legais.

Ao invés disso, a Defesa trouxe aos autos fotocópia da carteira de 

trabalho do réu, a qual não demonstra nenhum vínculo empregatício, e 

juntou, ainda, cópia de um comprovante de endereço desatualizado e uma 

declaração de residência.

Importa consignar que declarações podem ser confeccionadas por 

qualquer pessoa, de modo que, desacompanhadas de documentos 

comprobatórios, não possuem capacidade de demonstrar que o réu 

possui, efetivamente, emprego lícito e residência fixa.

Não é crível imaginar que a suposta residência do réu não possa ser 

demonstrada por meio de comprovante de consumo de “energia elétrica” 

ou de “água”.

Contudo, o que se vê é a dificuldade da Defesa em trazer aos autos 

documentos que possam comprovar as condições pessoais do réu Luiz 

Carlos Leite, solicitadas em várias oportunidades por este juízo, do que é 

razoável concluir que, sendo posto em liberdade, provavelmente, o réu se 
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furtará a aplicação da lei penal.

 Repriso, por ser importante, que o réu permaneceu em local incerto e não 

sabido por alguns anos, razão pela qual o processo e o curso 

prescricional foram suspensos.

O Ministério Público alegou que o réu Luiz Carlos Leite da Cruz é criminoso 

contumaz, inclusive, com condenação por crime equiparado a hediondo 

(tráfico de entorpecentes), conforme se depreende do Executivo de Penal 

nº1349-37.2016.811.0055 – Código nº 224195.

Acresço, ainda, que na inicial acusatória o réu é apontado como membro 

do Primeiro Comando da Capital – PCC, perigosa organização criminosa 

que há muitos anos aterroriza a população.

 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 (que com a soltura será afetada).

Em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defesa, os fatos 

concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de 

produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e 

garatia da aplicação da lei penal.

Além disso, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, 

considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons 

antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como 

“salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente 

justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. Neste sentido 

cito a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A 

imposição da segregação cautelar encontra-se devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, baseada na apreensão de 

11,210kg de maconha, divididos em 20 tijolos, bem como no fato do 

Recorrente ter sido contratado por terceira pessoa, presa em 

penitenciária, para guardar a droga em sua residência até o recebimento 

de novas ordens. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido 

de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes 

apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão 

preventiva" (HC 424.577/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJ de 

26/06/2018.) 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais 

como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - 

não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso 

estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 

autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em 

tela. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 100308 SP 

2018/0165439-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018)”

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal nº do TJMT, que dispõe: 

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis”.

Quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se que a presente 

ação penal é complexa, pois possui em seu polo passivo mais de 50 

(cinquenta) réus e a instrução criminal se acha encerrada, desde o dia 

13/11/2018, de modo que não há que se falar em excesso de prazo, nos 

termos da Súmula n. 52 do STJ.

Outrossim, consigo que, apesar da complexidade do feito, o processo 

está tramitando de forma escorreita, com celeridade e empenho do Órgão 

judicante, estando na iminência de ser proferida sentença nos próximos 

meses.

Importa, ainda, consignar que, se ocorreu qualquer elastério na instrução 

criminal, este pode ser implicado ao próprio réu Luiz Carlos Leite da Cruz, 

que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 02 (dois) anos, 

respondendo ao chamado da justiça somente quando foi preso.

 Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT, já se 

pronunciou e entendeu descabida a alegação de excesso de prazo, 

vejamos:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DECRETO 

PREVENTIVO - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE 

REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - 

INVIABILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EVIDENCIADO 

INDÍCIOS DE AUTORIA - CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES - 2. 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - 3. 

EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO 

COMBATIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA ANTES DO 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ELASTÉRIO JUSTIFICADO - 

PLURALIDADE DE RÉUS - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - 

CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1 A prisão 

preventiva do paciente justifica-se em garantia da ordem pública, traduzida 

na sua possível participação em perigosa organização criminosa, com 

atuação dentro e fora das unidades prisionais (Comando Vermelho), bem 

como no fato de responder a diversos processos criminais em várias 

comarcas do Estado, possuindo inclusive condenação definitiva. 2. 

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em 

aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes para garantia da 

ordem pública. 3. Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de 

prazo, se o andamento processual está transcorrendo dentro do limite 

aceitável, sem nenhuma aparente desídia do magistrado, sendo que já 

foram realizadas seis audiências de instrução e julgamento e o processo, 

complexo, com 54 acusados no polo passivo, aguarda apenas o 

cumprimento de duas cartas precatórias expedida para interrogatório de 

dois acusados. Infundada também a alegação de ausência de 

contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois 

fora decretada no calor das investigações, antes mesmo do oferecimento 

da denúncia, havendo uma pequena demora em seu cumprimento em 

razão do excessivo número de mandados que foram expedidos na 

ocasião da Operação Grená, aproximadamente 260 mandados. (HC 

87932/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)”

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial de fls. 5212/5217, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUIZ CARLOS 

LEITE DA CRUZ, acrescentando os fundamentos exposto na decisão 

proferida no incidente processual nº 15260-57.2013.811.0042 – Código 

nº353711, a presente decisão.

2 – Considerando o pedido de revogação da medida cautelar diversa da 

prisão ou substituição formulado pela Defesa de Samuel Batista Mateus 

(fls. 5197/5198), dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 11 de dezembro 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: 1034277-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. C. H. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Id. 1034277-89.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Vistos. Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas requeridas por DANIELE 

CRISTINA HONORATO DE SOUZA em face de DIEGO TEIXEIRA, 

devidamente qualificados, pedido deferido em 09/10/2018 (doc. 15827045) 

- (B.O. nº 2018.314457). Em audiência de conciliação (doc. 16363037), as 

partes realizaram acordo com relação a guarda compartilhada, direito de 

convivência e pensão alimentícia. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES. Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com 

julgamento de mérito, nos termos do 487, inciso III, “b”, do CPC, 

homologando a desistência do prazo recursal. MANTENHO as Medidas 

Protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses. Expeça-se TERMO DE 

GUARDA COMPARTILHADA, intimando-se as partes para assinatura. 

OFICIE-SE a Empresa W. P. Alves Segurança para desconto dos alimentos 

em folha de pagamento, conforme termos informados na audiência (doc. 

16363037) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública Cível. 

INTIME-SE a requerente pessoalmente, bem como o requerido, através de 

sua advogada – via DJE. Com o transcurso do prazo acima assinalado de 

manutenção das medidas protetivas, certifique-se e conclusos. P. I. 

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 Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1036696-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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 

SENTENÇA Id. 1036696-82.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Vistos. Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas requeridas por 

DALCIMAR MARTINS DA SILVA em face de TELMO TEIXEIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificados, pedido deferido em 24/10/2018- cód. 

16126685 (B.O. nº 2018.330643). Em audiência de conciliação - cód. 

16716583, a requerente e o requerido entabularam acordo apenas com 

relação ao divórcio, oportunidade em que a vítima manifestou pela 

manutenção das medidas protetivas, com posterior ciência e manifestação 

do Ministério Público - cód. 16995910. Por sua vez, o requerido 

apresentou resposta à acusação - cód. 16282848, alegando questões de 

mérito com relação aos fatos ocorridos, argumentando com relação as 

despesas que se referem a pensão alimentícia e propriedade de bem 

imóvel, bem como requerendo a revogação das medidas protetivas 

deferidas, e ao final, requereu a absolvição sumária do requerido. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente, com 

relação a resposta à acusação apresentada pelo requerido - cód. 

16282848, esclareço que as questões criminais arguidas não são objeto 

de análise na presente medida protetiva, sendo que tais questões serão 

discutidas na Ação Penal respectiva, se esta for deflagrada pelo Ministério 

Público, o qual analisará os requisitos legais para sua propositura. Desta 

forma, não há que se falar neste momento em análise do pedido de 

absolvição sumária do requerido e nem mesmo das questões de mérito 

ocorridas na data dos fatos, uma vez que as medidas protetivas tem 

natureza cautelar e acessória da ação criminal principal, sendo certo que 

o requerido terá no momento adequado a oportunidade de se defender se 

existir a denúncia na esfera criminal com relação aos fatos noticiados nos 

autos. De igual sorte, não cabe dentro da presente demanda a discussão 

com relação a alimentos, devendo a parte interessada propor ação própria 

com a finalidade específica de discussão com relação a demonstração da 

possibilidade/necessidade/proporcionalidade das partes envolvidas, 

restando esclarecido que os alimentos provisionais deferidos no momento 

da concessão das medidas protetivas tem caráter provisório e são 

limitados ao prazo de 06 (seis) meses, conforme consta na decisão de 

cód. 16126685. Ainda, com relação ao pedido de revogação das medidas 

protetivas, entendo prudente por sua manutenção pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a não ser que a requerente manifeste expressamente que deseja 

a referida revogação. Assim, afasto, a princípio, os pedidos realizados em 

sede de "resposta à acusação". Outrossim, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO 

ENTABULADO ENTRE AS PARTES, e por consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente 

demanda, com julgamento de mérito, nos termos do 487, inciso III, “b”, do 

CPC, homologando a desistência do prazo recursal. MANTENHO as 

medidas protetivas anteriormente deferidas, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, conforme requerimento da vítima. Expeça-se o competente 

MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento. Consigno que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, DALCIMAR 

MARTINS DA SILVA. Ademais, OFICIE-SE a Delegacia solicitando a 

remessa do Inquérito Policial referente aos fatos noticiados no B.O. nº 

2018.330643, com sua posterior remessa ao Ministério Publico. 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Com o transcurso do prazo acima assinalado de manutenção das 

medidas protetivas, certifique-se e conclusos. P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2018. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1043558-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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 Cód. 1043558-69.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: LETICIA RODRIGUES, Endereço: Rua Libia, apartamento 

301, Bloco 29D, Bairro Borda da Chapada, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99268-5742/99630-3473. REQUERIDO: KLEBER SOUZA CONCEIÇÃO, 

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 272, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99294-4143. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por LETICIA RODRIGUES nos termos do art. 18 da Lei 

nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal 

e Contravenção Penal (Perturbação do Trabalho e Sossego Alheio, 

Ameaça e Injúria) – B.O. 2018.383756, por parte do requerido KLEBER 

SOUZA CONCEIÇÃO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 
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ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de “prestação de 

alimentos provisionais”, para se evitar duplicidade, tendo em vista que já 

houve arbitramento de alimentos para os filhos menores das partes, a qual 

deverá ser apensada a presente, conforme informado no depoimento da 

vítima. Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão do direito de 

visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), 

aguardo a realização do estudo psicossocial das partes para sua 

apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 11.340/2006. 

Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de 

contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito 

de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o requerido 

adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas 

não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a 

busca e entrega dos filhos menores. Com relação ao pedido de 

encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), 

necessário se faz aguardar a realização do estudo psicossocial a fim de 

que seja identificado qual programa em especial se adequa à situação 

fática apresentada nos autos. Após a juntada do referido estudo e diante 

das constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a 

programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento 

terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. INDEFIRO 

o pedido de “afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos”, eis que o contexto fático 

informa que as partes residem em casas separadas. Separação de 

corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 

Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias. INDEFIRO o pedido de restituição de bens, uma vez que em 

momento nenhum nestes autos foi alegado pela vítima qualquer subtração 

de bens pelo agressor. INDEFIRO o pedido de “prestação de caução 

provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais”, tendo 

em vista que a vítima não indicou os danos materiais supostamente foram 

suportados, não realizando qualquer início de prova que pudesse embasar 

a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma eventual e 

posterior indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 30/01/2019 às 

14h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

18/01/2019 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 12 de 

dezembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490063 Nr: 29491-50.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO S. S. CORDEIRO - 

OAB:18.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, Dr. Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro, OAB/MT 

18.531/O, proceda a devolução dos autos supra em secretaria no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409436 Nr: 14119-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKBA, JMBA, AEBS, KFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, Dr. Ednaldo Reis de Faria Silva, OAB/MT 

16.392/O, proceda a devolução dos autos supra em secretaria no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462999 Nr: 2860-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO BENICIO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, Dr. Paulo Victor Araujo de Amorim, OAB/MT 

19.600/O, proceda a devolução dos autos supra em secretaria no prazo 

de 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 414215 Nr: 19171-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, marcia maria da silva - OAB:8.922-A/MT, 

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23044/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que em que pese a Defesa ter 

apresentado o endereço do acusado à fl. 120, em outra oportunidade fora 

procedida tentativa de intimação pessoal do mesmo no referido endereço, 

contudo, restou certificado pelo Oficial de Justiça que o réu havia mudado 

daquele endereço, conforme certidão de fl. 114.

Ademais, verifico que o acusado se trata de policial militar e, desta forma, 

INTIME-SE a Defesa - via DJE, para que apresente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o endereço em que o acusado se encontra atualmente lotado, para 

fins de intimação pessoal do mesmo acerca da sentença prolatada nos 

autos, em razão de tal ato assumir condição de admissibilidade do 

Recurso de Apelação interposto no presente feito.

Ainda, dê-se ciência ao Ministério Público acerca da sentença de fls. 

104/109.

Após, com o transcurso do prazo supra, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 490063 Nr: 29491-50.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO S. S. CORDEIRO - 

OAB:18.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B

 VISTOS.

Considerando que o nobre Advogado, Dr. AUGUSTO SÉRGIO DE SOUSA 

CORDEIRO – OAB/MT 18531/O, encontra-se com carga dos autos desde 

31.01.2018, tendo sido devidamente intimado para promover devolução, 

por meio do DJE n. 10339, disponibilizado em 17/09/2018 e publicado no 

dia 18/09/2018, sem, no entanto, ter efetuado a devolução nos autos, nos 

termos do inciso I, do art. 434, da Seção 10 da CNGC, DETERMINO a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos autos, a ser cumprido 

no escritório do referido profissional, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Outrossim, EXPEÇA-SE ofício à OAB/MT, instruindo-se com o necessário, 

nos moldes do inciso II, do supracitado artigo, para ciência e adoção das 

medidas cabíveis.

Com a entrega dos autos em Cartório pelo Oficial de Justiça, dê-se o 

regular andamento ao feito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516550 Nr: 8914-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JINNY EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA, 

Rg: 1651549-8, Filiação: Jerônimo Eduardo Ferreira e Maria Domingas 

Oliveira, data de nascimento: 27/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), garçon, Telefone 3661-1285. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MARISE ALVES FERREIRA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (INJURIA E AMEAÇA), por 

parte do requerido JINNY EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, 

também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. Sirva a presente decisão 

como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista. DESIGNO o dia 20.04.2018 às 14h30 para a realização de 

audiência de Conciliação, nos moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC. 

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 

de março de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

D e s p a c h o :  M e d i d a s  P r o t e t i v a s  n . 

8 9 1 4 - 1 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ( C ó d . 5 1 6 5 5 0 ) V I S T O S . D e t e r m i n o  a 

citação/intimação por edital do acusado JINNY EDUARDO OLIVEIRA 
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FERREIRA, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 15/16, nos 

termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de 

dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469305 Nr: 9202-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANI NEVES DE ALMEIDA, Filiação: 

Rozilena Neves da e Antonio Marcos de Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), 

moto entregador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ANA VITORIA RIBEIRO DA SILVA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA e 

INJÚRIA REAL), por parte do requerido JOSÉ GEOVANI NEVES DE 

ALMEIDA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da 

ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei 

nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO, o pleito de “prestação de 

alimentos provisionais” tendo em vista não consta nos autos prova 

inequívoca de paternidade. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. DESIGNO o dia 18.04.2017 às 13h00 para a realização de 

audiência de Conciliação, nos moldes nos moldes de art. 139, v, do CPC. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de março de 

2017. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 9202-96.2017.811.0042 

(Cód.469305)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

GEOVANI NEVES DE ALMEIDA, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 17/18, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 

de dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494511 Nr: 33797-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMDS, TBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS, TBDO, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOEL MARQUES DA SILVA, Rg: 876270, 

Filiação: Otino Marques da Silva e Eva Alves da Silva, data de nascimento: 

11/11/1967, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), sd pm, 

Telefone 65 99924-4728. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por 

MARIANA MARQUES DA SILVA, em desfavor de TATIANE BORRALHO DE 

OLIVEIRA, em virtude da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão 

corporal, assim como, Medidas Protetivas solicitadas por TATIANE 

BORRALHO DE OLIVEIRA, em desfavor de MARIANA MARQUES DA 

SILVA, em virtude da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão 

corporal e, em desfavor de NOEL MARQUES DA SILVA, em virtude da 

suposta prática do crime de ameaça, todas ocorridas no dia 17.09.2017, 

conforme Boletim de Ocorrência n. 2017.310588. Termo de Declarações 

da requerente MARIANA MARQUES DA SILVA, às fls. 09/11. Termo de 
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Declarações da requerente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA, às fls. 

21/23. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

concernente ao pleito de medidas protetivas formulado por MARIANA 

MARQUES DA SILVA, em desfavor de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA, 

e vice-versa, sem prescindíveis delongas, entendo que não merece 

acolhimento. Com efeito, dispõe o art. 5º, da Lei 11.340/2006, que se 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão 

baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família 

e em qualquer relação íntima de afeto, in verbis: “Art. 5º. Para os efeitos 

desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no 

âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como 

a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste 

artigo independem de orientação sexual.” Desta forma, para que seja 

possível a aplicação da lei em comento não basta que a violência seja 

perpetrada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, familiar, ou 

em qualquer relação íntima de afeto, exige-se, também, que a violência se 

dê em virtude do gênero. Em outras palavras, a violência contra a mulher, 

seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (inciso I), a derivada 

da unidade familiar (inciso II) ou a decorrente de relação íntima de afeto 

(inciso III), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do 

(a) ofensor(a) em face da vítima. Se ausente tal sujeição, relação de 

subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu 

agressor, afasta-se a incidência da Lei n. 11.340/06. No caso dos autos, 

os fatos que ensejaram o registro do Boletim de Ocorrência n. 

2017.310588, se traduzem, em tese, na ocorrência de desinteligência 

familiar entre as partes, as quais são enteada e madrasta, sendo que, 

inclusive, ambas chegaram a ser presas pela prática de lesões corporais 

recíprocas. Não se denota nenhuma relação de afinidade, coabitação, 

dependência econômica ou grau de hierarquia entre partes, algo que 

certamente demonstra a inexistência de motivação de gênero a justificar a 

competência desta Vara Especializada e, sobretudo, a concessão de 

medidas protetivas requeridas por estas, de forma recíproca, sob pena de 

violação insuperável aos direitos fundamentais atinentes à liberdade das 

próprias partes. Deste modo, INDEFIRO tais pleitos. Por outro lado, 

extrai-se dos autos, também, que a vítima TATIANE BORRALHO DE 

OLIVEIRA sofreu, em tese, o delito de ameaça, por parte do requerido 

NOEL MARQUES DA SILVA, pleiteando então, as medidas protetivas em 

desfavor deste. Diferentemente da situação acima explanada, restando 

aqui configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: A. 

AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVENCIA. (art. 

22, II, da Lei nº 11.340/06). B. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). C. PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). D. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). E. RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES 

AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR (ART. 23, II, DA LEI Nº 11.340/2006). F. PROIBIÇÃO 

TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM DO CASAL, devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 

11.340/06). INDEFIRO o pedido de afastamento ofendida do lar, uma vez 

que incompatível com a medida acima deferida de recondução da vítima 

após afastamento do agressor. INDEFIRO o pleito referente a “restituição 

de bens”, uma vez que não existe individualização dos bens 

supostamente subtraídos pelo agressor. INDEFIRO o pedido de proibição 

temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação, eis que não restou evidenciado nos autos, em um 

primeiro momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum do 

casal. Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao 

dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. DESIGNO audiência de conciliação, para o dia 27.10.2017, às 

14h15min, nos termos do art. 139, IV, do CPC. INTIMEM-SE as partes. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE.

D e s p a c h o :  M e d i d a s  P r o t e t i v a s  n . 

3 3 7 9 7 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ( C ó d . 4 9 4 5 1 1 ) V I S T O S . D e t e r m i n o  a 

citação/intimação por edital do acusado NOEL MARQUES DA SILVA, 

acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 33/35, nos termos do art. 

361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de dezembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382320 Nr: 24157-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, Cpf: 

00648541169, Rg: 28183380, Filiação: Esmeraldina Maria de Oliveira e 

Antonio Amaro de Oliveira, data de nascimento: 13/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Matriz de Camaragibe-AL, solteiro(a), tratorista, Telefone 

(65)99270-0675. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e 
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art. 147, caput, c.c art. 61, II, “f” do Código Penal, contra a vítima EDILENE 

OLIVEIRA BARBOSA.

Despacho: Cód. 382320VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

79.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado WAGNER JOSÉ DE 

OLIVEIRA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 05 

de dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490636 Nr: 30087-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS WAHLBRINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE LUIS WAHLBRINK, Cpf: 

05634381932, Rg: 855766-5, Filiação: Glaci Wahlbrink, data de 

nascimento: 10/04/1986, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, convivente, 

autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JORGE LUIS WAHLBRINK, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com efeitos da Lei nº 

11.340/2006, em desfavor da vítima MARILIA GABRIELA FERREIRA 

COSTA.

Despacho: Cód. 490636VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

66.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JORGE LUIS 

WAHLBRINK, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 05 

de dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497355 Nr: 36491-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER MARQUES SOUZA, Filiação: 

Maria Vilma Marques de Souza, data de nascimento: 10/03/1976, 

brasileiro(a), divorciado(a), Telefone 99305-3415. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de VAGNER MARQUES DE SOUZA, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f” (por três vezes), 

na forma do art. 69, todos do Código Penal, em desfavor da vítima 

SHIRLEY CLEIDE SANTOS SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 6 4 9 1 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.497355)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.107.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado VAGNER MARQUES DE SOUZA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de dezembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510288 Nr: 3017-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO SILVA, 

Cpf: 04378242176, Filiação: Doraci Abadia da Silva Ribeiro e Vilmar Ribeiro 

Rosa, data de nascimento: 25/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Pontalina-GO, 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: Em face da requerente CARMEM DOS SANTOS 

BORGES defiro liminarmente os pedidos concernentes às seguintes 

medidas protetivas de urgência: a) proibir o requerido ANTONIEL 

HENRIQUE RIBEIRO SILVA de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

e testemunhas, respeitando o limite mínimo de 1000 metros; b) proibi-lo de 

ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) proibi-lo 

de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida; As outras 

medidas pretendidas pela requerente, encerram, pois, providências que 

não se pode determinar liminarmente, apenas com base em alegações 

desacompanhadas de qualquer prova ou indício de veracidade, tanto mais 

que, como se sabe, em questões com esta, deve ser redobrada a cautela 

no recebimento de alegações vindas de somente uma das partes. É 

preciso atentar que alguma prova há de ser produzida, ao menos do 

constrangimento de apreciação subjetiva de quem o ostenta ou das 

condições de cada uma das partes, a fim de que se possa decidir a 

respeito. Não se pode, assim, pura e simplesmente, acolher alegação de 

uma das partes, se nenhuma prova foi recolhida para justificar a 

necessidade das medidas. Assim, diante da impossibilidade, pois, de 

apreciação desse requerimento liminarmente, deve ser concedida à 

requerente oportunidade de justificar e comprovar o alegado. Desta forma, 

quando do retorno do expediente normal, a Secretaria do Juízo 

competente deverá intimar a requerente a comparecer na Defensoria 

Pública a fim de que seja formulado pedido devidamente instruído com 

documentos e/ou rol de testemunhas que comprovem suas alegações. 

Intime-se o requerido. Notifique-se a requerente do teor desta decisão. 

Para a efetivação das medidas protetivas ora concedidas, desde já defiro 

o uso de força policial, caso necessário. Cópia desta decisão serve como 

mandado. Com o término do plantão, distribua-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

28 de janeiro de 2018. SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA Juíza de Direito 

em plantão

Despacho: Medidas Protetivas n. 3017-08.2018.811.0042 

(Cód.510288)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 
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ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 12/12v, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c 

art .  275, §2°,  do CPC.EXPEÇA-SE o necessár io.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de dezembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493479 Nr: 32822-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, Cpf: 

01113480130, Rg: 1267746-9, Filiação: Maria Conceição dos Reis e José 

Jesus Monteiro, data de nascimento: 12/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio do Leverger-MT, convivente, desempregado, Telefone 

9221-4759 (recado). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 147, c/c art. 61, II, “f”, 

na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da 

Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima VALDILENE PEREIRA 

SANTIAGO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 2 8 2 2 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.493479)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.72.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de dezembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monaise Tifani Viana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Romildo Torres Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005486-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1005486-33.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDINALDO DE SOUZA BARCELO REQUERIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS 

BARCELO Vistos etc. I. Trata-se de ação de divórcio litigioso com 

oferecimento de alimentos que Edinaldo de Souza Barcelo promove em 

face de Maria José dos Santos Barcelo. II. Ratifico a decisão de 

ID.14141964. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, 

arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido 

(CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2019, às 14h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciária. III. Intime-se o autor na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º). IV. Intime-se a requerida para que 

compareça ao ato. V. Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º). VI. Não estando presentes a 

prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, deixo de suscitar incidente de 

resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 977, I). VII. Expeça-se o 

necessário. VIII. Intimem-se. IX. Cumpra-se com urgência. X. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2018. Assinado Digitalmente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, 

as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física.[...]”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005486-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1005486-33.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDINALDO DE SOUZA BARCELO REQUERIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS 

BARCELO Vistos etc. I. Trata-se de ação de divórcio litigioso com 

oferecimento de alimentos que Edinaldo de Souza Barcelo promove em 

face de Maria José dos Santos Barcelo. II. Ratifico a decisão de 

ID.14141964. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, 

arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido 

(CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

19/02/2019, às 14h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciária. III. Intime-se o autor na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º). IV. Intime-se a requerida para que 

compareça ao ato. V. Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º). VI. Não estando presentes a 

prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, deixo de suscitar incidente de 
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resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 977, I). VII. Expeça-se o 

necessário. VIII. Intimem-se. IX. Cumpra-se com urgência. X. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2018. Assinado Digitalmente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, 

as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física.[...]”

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 490171 Nr: 29600-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCGDS, ECNMDA, LGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Barini Neto - 

OAB:20133/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de revogação de prisão civil, formulado pelo 

executado às fls. 153/155.

II. Apregoa o executado, em epítome, que efetuou todos os pagamentos 

relativos à pensão alimentícia desde o mês de junho de 2017, conforme 

comprovantes juntados aos autos.

III. Compulsando os autos verifico que os recibos acostado ao feito pelo 

executado (fls.156/172), constam o nome do beneficiário diverso do 

apresentado pela genitora dos menores em audiência de conciliação (fl. 

62), sendo, portanto, imprescindível, que os exequentes sejam 

oportunizados a manifestar quanto ao recebimento, de fato, de tais 

valores.

IV. Posto isto, intimem-se os exequentes, por meio da Defensoria Pública, 

para que, no prazo de 48 horas, se manifestem quanto ao recebimento 

dos valores representados pelos recibos acostado aos autos às fls. 

156/172, ante o fato do executado se encontrar preso civilmente.

V. Após, decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me concluso para 

análise do pedido.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374583 Nr: 15812-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH PIRES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB/MT 16.749 - OAB:16749

 Vistos etc.

I. Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença que encerra em 

seu bojo obrigação de fazer.

II. Compulsando os autos, verifico que às fls. 138/140 as partes 

celebraram acordo, o qual foi homologado por sentença (fl. 139-verso). No 

referido acordo, ficou estabelecido, dentre outros, que o imóvel seria 

posto à venda, após avaliação. Verifico, ainda, que o imóvel foi avaliado 

(fls. 172/174) e que as partes concordaram com a avaliação (fl. 171 e 

177/178).

III. Intimadas, pessoalmente, as partes (fls. 183/186), a executada 

quedou-se inerte, tendo o exequente, à fl. 182, informado que o imóvel foi 

posto à venda, fato que deu ensejo à sentença extintiva de fls. 188/189, 

haja vista que os termos do acordo foram integralmente cumpridos.

IV. Com efeito, tendo sido cumprido o acordado entre as partes, os fatos 

novos trazidos na petição de fls. 191/194, não podem ser objeto de 

apreciação neste feito, a uma, porque não constaram nos termos do 

acordo celebrado entre as partes; a duas, porque a nova avença 

existente entre as partes (fls.196/200) deve ser objeto de ação própria e, 

a três, porque, considerando o que dispõe o art. 494 do CPC , ao publicar 

a sentença o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, não sendo, 

portanto, lícito inovar no processo.

 V. Posto isto, deixo de analisar as manifestações de fls. 191/194 e de fls. 

195/209, apresentadas pelas partes.

VI. Cumpra-se o item VIII da sentença de fls. 188/189.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 373819 Nr: 14956-24.2014.811.0042

 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: TCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377/MT

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

nos termos do disposto no art. 487, III, “b”, do CPC , homologo, com 

resolução de mérito o acordo formulado entre as partes às fls. 360/362 e 

verso, quanto as questões de partilha de bens, alimentos em atraso e 

extinção de medidas protetivas;IX.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais, conforme combinado em acordo (fl. 362).X.Deixo 

de fixar honorários advocatícios, haja vista que as partes formularam 

acordo.XI.A exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e 

somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, a credora demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XII.Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os presentes autos.XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 552951 Nr: 43648-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDON, ROSA MARIA CASTRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MORERIA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não foi juntada aos autos procuração e a cópia da 

decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da exequente, bem 

como do mandado que comprova a citação do executado, intime-se o 

patrono da exequente para que emende a inicial em 15 dias.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 487-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 
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INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdS, SMdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdSR, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:OAB/MT 9486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

1) Aguarde-se por 15 dias a chegada do resultado do exame de DNA para 

comprovação da paternidade atribuída ao Requerido Alexssandro da Silva.

2) Com a chegada do exame de DNA, dê-se vistas a parte Autora, a parte 

Requerida e ao MP como custos legis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 487-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdS, SMdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLdSR, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:OAB/MT 9486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

1) Aguarde-se por 15 dias a chegada do resultado do exame de DNA para 

comprovação da paternidade atribuída ao Requerido Alexssandro da Silva.

2) Com a chegada do exame de DNA, dê-se vistas a parte Autora, a parte 

Requerida e ao MP como custos legis.

3) Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas Maria Helena de Deus Maciel da Cruz, Athayde Maciel da 

Cruz, Sandra Maria da Silva, Fabiani Cristini Nanzzancolescss, Juliane 

Francieli Bess Schuartz, pedido este formulado pelas Advogadas da 

Requerente na presente audiência.

4) Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento da 

testemunha Carlos Kubitissa, pedido este formulado pelo Advogado dos 

Requeridos na presente audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110938 Nr: 2757-62.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MEDAF, 

VNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896/O

 Vistos etc.

 1) O Ministério Público arrolou suas testemunhas às fls. 14. Proceda-se o 

cadastro no Sistema Apolo;

2) Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 41/42, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a Procuração;

3) Após, cumpram-se com urgência os itens “f, g” da decisão de fls. 

37-verso/38;

4) Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, designo 

audiência Instrução e Julgamento para o dia 27/03/2019 às 15:30 horas;

5) Intime-se o Requerido e a guardiã no endereço indicado às fls. 49, 

alertando-a que deverá comparecer acompanhada da adolescente;

6) Intime-se as testemunhas arroladas às fls. 14;

7) Notifique-se o Ministério Público;

8) Publique-se a decisão para ciência do advogado José Krominski 

OAB/MT 10.896.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107051 Nr: 3950-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CDCCI, 

DGSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3950-49.2017.811.0063, Protocolo 107051, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108832 Nr: 1044-52.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. B. P.

CITANDO(A): PATRICIA BATISTA PEREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/03/2018

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: G. B. L., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante G. B. L., e 

em desfavor da genitora Patricia Batista Pereira. 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 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, 13 de dezembro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56055 Nr: 1937-81.2006.811.0057

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Ziliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Hernandes Franco 

Ziliani - OAB:8073

 1. Procedo, neste instante, comando de bloqueio do valor atualizado da 

dívida em conta bancária e aplicações financeiras, através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Constituo como 

Termo de Penhora o próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.

Cuiabá – MT, 12 de dezembro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 2015-72.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Almeida Meressiano rep. Leilson Meressiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcapol Armazens Gerais rep. Sueder Mariano 
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Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:3653, Valdomiro De Moraes Siqueira - OAB:3575/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:2.857, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179, Wagner T. Shimosakai - 

OAB:10.386-B

 Vistos etc.

Diante do parecer ministerial acostado às fls. 500/505, devidamente 

acolhido pelo juízo que presidia o feito à época (fl. 506), Expeça-se o 

alvará no importe de dois salários mínimos para o custeio das 

necessidades básicas da parte promovente.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 12 de dezembro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 664-85.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Corsino Gonçalves 

Nonato - OAB:6866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos,

 Defiro a expedição de alvará em favor do reclamado para levantamento 

do valor depositado (Alvará Eletrônico n° 464585-5 / 2018).

 Intime-se.

 Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 32186 Nr: 844-67.2008.811.0072

 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: Alex Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique de Oliveira Netto 

- OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Meyer da 

Fonseca - OAB:7057/MT

 Vistos,

Intime-se o reclamado para indicar os dados bancários para que possa 

ser expedido o alvará para levantamento do valor.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 37085 Nr: 2907-65.2008.811.0072

 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: G. G. DE JESUS - ME representada pela Senhora 

Graciela Gomes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10467/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Emanuela Marques Echeverria - OAB:6896/ MT, 

Marina da Costa Marque Munhoz - OAB:10.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos,

Intime-se o reclamado para indicar os dados bancários para que possa 

ser expedido o alvará para levantamento do valor.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 36582 Nr: 2717-05.2008.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Seleida Severino Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Róber César da Silva - 

OAB:4784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos,

Intime-se o reclamado para indicar os dados bancários para que possa 

ser expedido o alvará para levantamento do valor.

 Intime-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 3068-56.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evanil Almeida Cruz Arguello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo Nabarrette Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Carolina Oliveira 

Lopes Arguello - OAB:OAB/MT 15.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Figueiredo Gomes - 

OAB:OAB/MT 25.715, Eduardo Gomes Silva Filho - OAB:OAB/MT 

12.036

 Visto.

Intime-se o querelado por meio de seu advogado de que o processo 

encontra-se disponível para carga, cientificando-o do prazo de 10 (dez) 

dias para a apresentação da resposta à acusação.

Decorrido o prazo com a resposta, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestar-se na condição de custus legis.

Do contrário, certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131754 Nr: 5709-17.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Urbano França Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Alves Batista - 

OAB:OAB/MT 21.351/O

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - 

OAB/MT 13.510 (ADV. DA VÍTIMA - HELIO SILVA MESQUITA), BEM COMO 

O DR. RENAN ALVES BATISTA - OAB/MT 21.351 (ADV. DO AUTOR DO 

FATO - JOSÉ URBANO FRANÇA FILHO), PARA COMPARECEREM EM 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 07/02/2019 ÀS 21:00 HORAS, 

QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

UNIFICADO DA CAPITAL. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130993 Nr: 5002-49.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedson Fonseca de Carvalho Sousa, Antonia 

Deranice do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Martins de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 17.672

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do(s) autor(s) do fato Dr.(a) Luciana Martins de Oliveira, 
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OAB/MT 17.672, para, querendo, apresentar a sua defesa escrita no que 

tange as acusações que lhe recaem, no prazo 10 (dez) dias, processo: 

130993, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23182 Nr: 693-95.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & I Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. ( Silvana Moraes Valente) para que promova, no prazo de 3 (três) 

dias, a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com 

prazo de devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42552 Nr: 2998-76.2018.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Amancio Nunes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. ( Luiz Flávio Blanco Araújo - OAB 257932) para que promova, no 

prazo de 3 (três) dias, a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se 

encontram com prazo de devolução expirado, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Caso a devolução já tenha 

ocorrido até a presente publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29868 Nr: 1545-17.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREW HARRISON DA SILVA NAVAZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. ( Erick Vinicius Correa Costa -OAB 24577/0) para que promova, no 

prazo de 3 (três) dias, a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se 

encontram com prazo de devolução expirado, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Caso a devolução já tenha 

ocorrido até a presente publicação, desconsiderar a cobrança.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23184 Nr: 696-50.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kety Auxiliadora Preza Nogueira, Sinfonia Bar 

Divertido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KETY AUXILIADORA PREZA NOGUEIRA, 

Cpf: 83992960153, Rg: 10021338, Filiação: Elniza Preza Nogueira e Miguel 

Ignácio Pernambuco de Nogueira, data de nascimento: 25/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), administradora, Telefone 

3023-5139 e atualmente em local incerto e não sabido SINFONIA BAR 

DIVERTIDO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra os 

acusados KETY AUXILIADORA PREZA NOGUEIRA e SINFONIA BAR 

DIVERTIDO, para o fim de condená-los às penas do artigo 54, §1º, da Lei 

n. 9.605/98. A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e 

multa.Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias 

judiciais contidas no caput do art. 59, do Código Penal, c/c os critérios 

específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98. 3.1. SINFONIA BAR 

DIVERTIDO.A culpabilidade normal à espécie (causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 

saúde humana). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no 

positivo na fixação da pena-base.Quanto aos antecedentes, frise-se que 

somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, 

deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, 

em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a 

utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para 

agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que não 

há informações de condenações transitadas em julgado. Os motivos do 

crime são os normais à espécie delitiva, encontrando no próprio tipo a 

necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o 

condenado. Desse modo, deixo de valorá-los.As circunstâncias retratam a 

forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da 

pena-base. Já as consequências, dispensam maiores comentários, já que 

a conduta delituosa tornou-se costumeira, refletindo negativamente no 

meio ambiente e especialmente no direito ao silêncio, derivação do próprio 

direito à saúde.Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma 

vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a 

própria sociedade.Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a 

pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às 

diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98, 

considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos 

frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a 

pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de 

programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso 

I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, 

via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador 

para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior 

comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de 

interesse ambiental.Condeno ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, 

calculada em 1/2 (meio) salário mínimo, vigente à época do fato, devendo 

ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do 

fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para 

reprimir o crime, bem como adequado a situação econômica do condenado 

(artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da 

Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do 

Código Penal. 3.2. KETY AUXILIADORA PREZA NOGUEIRA.A culpabilidade 

normal à espécie (causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana). Logo, não influi 

negativamente e/ou positivamente na fixação da pena-base.Quanto aos 

antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, 

incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus 

antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio 

constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior 
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Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos 

policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em 

consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que não há informações de 

condenações transitadas em julgado. Os motivos do crime são os normais 

à espécie delitiva, encontrando no próprio tipo a necessária censura 

(pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o condenado. Desse 

modo, deixo de valorá-los.Não há elementos suficientes nos autos para 

aferir a conduta social e a personalidade do condenado, razão pela qual 

deixo de valorá-las.As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o 

que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a 

par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a 

conduta delituosa tornou-se costumeira, refletindo negativamente no meio 

ambiente e especialmente no direito ao silêncio, derivação do próprio 

direito à saúde.Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma 

vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a 

própria sociedade.Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a 

pena-base em 06 (seis) meses.Quanto à pena de multa, sabe-se que a 

sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios 

valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), 

obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da 

proporcionalidade das penas).Nesses termos, considerando a pena 

privativa de liberdade fixada (06 – seis meses), fixo, proporcionalmente, 

em 10 (dez) dias a quantidade de dias-multa.Quanto ao valor unitário do 

dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do 

condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do 

maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 

cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 

9.605/98).No caso, verifica-se que não há nos autos elementos 

suficientes sobre a situação econômica do condenado, situação que 

implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: 

T J D F  n .  0 0 3 3 3 2 7 - 3 1 . 2 0 0 9 . 8 0 7 . 0 0 0 7 .  T J M G  n . 

1.0261.11.001221-6/001).Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa 

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.Inexistem circunstâncias 

atenuantes.Reconheço a agravante prevista no artigo 15, inciso II, “i”, da 

Lei n. 9.605/98, consistente no cometimento do crime à noite. Dessa forma, 

agravo a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês, e a pena de multa 

em 01 (um) dia.Não se encontram presentes causas de aumento e 

diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) 

meses e 11 (onze) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos 

índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo 

pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à 

situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, 

ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento 

deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.Estabeleço o regime 

aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o 

que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 3.3. DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS.No caso, verifico que a condenada KETY AUXILIADORA PREZA 

NOGUEIRA preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 

44, do CP e artigo 7º, da Lei n. 9.506/98).Conquanto se trate de crime 

doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não há que se 

falar em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As 

informações contidas nos autos não apontam reincidência. Por fim, a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a pena 

substituta é suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do 

crime.Logo, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por 

multa, consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) em favor de entidade pública ou privada que vise à defesa, à 

preservação e à conservação do meio ambiente, com fundamento nos 

artigos 8º, incisos I e IV, 9º e 12, todos da Lei n. 9.605/98. 3.4. DOS 

DANOS OCASIONADOS.Nos termos do art. 225, § 3º, da CF, as condutas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e 

administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos 

causados.A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV, do art. 

387, do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar 

o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima. “Art. 387. 

O juiz ao proferir sentença condenatória:(...);IV – fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido”.Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui 

dispositivo nesse sentido. Vejamos:“Art. 20. A sentença penal 

condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos 

pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em 

julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor 

fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do 

dano efetivamente sofrido”.Ocorre que, no caso, inexistem elementos 

suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os 

danos causados pelas infrações cometidas pelo condenado, 

considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, 

indiretamente, a sociedade).Ademais, à falta de pretensão específica para 

a fixação da indenização (fixação de quantum ex officio), bem assim de 

instrução processual peculiar, não pode o condenado arcar com valores 

aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa.Nesses termos, deixo de fixar quantum 

atinente à reparação em questão.3.5. DOS EFEITOS DA 

CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos 

direitos políticos do(s) condenado(s) enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome do(s) 

réu(s) no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 

1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de Identificação 

do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; d) que se 

expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre as 

suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para execução de 

penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada 

de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao 

Núcleo de Execuções Penais, os quais deverão realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.P.R.I.C.Cuiabá, 

09 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, Thais Colucci Batista, 

digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Patricia Bezerra Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BREDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032677-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em Substituição 

Legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030474-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016386-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES DOS REIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002536-54.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSENILDES DOS REIS NUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer que promove Rosenildes dos Reis Nunes em face 

do Estado de Mato Grosso, na qual pretende obter liminar para 

fornecimento dos "(...)medicamentos MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG 

e HODROXICLOROQUINA 400MG(...)". Aponta a autora que é portadora de 

doença grave denominada como Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 3 32.1) 

e faz tratamento pelo SUS nesta cidade de Cuiabá. O parecer de id ID. 

16242909, emitido por farmacêutica do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, 

informa que os medicamentos são assegurados pelo SUS. Contudo o 

medicamento Micofenolato de Mofetila não é assegurado para a patologia 

da requerente. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Preceitua o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que IMPÕE ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, 

assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de 

medicamentos, realização de exames, intervenções cirúrgicas, e 

procedimentos destinados ao adequado tratamento médico. A parte autora 

comprovou a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados, conforme 

relatório e prescrição médica. Ademais, extrai-se do parecer do NAT que 

os medicamentos pleiteados são contemplado pelo SUS. Diante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar ao Estado de Mato 

Grosso que forneça, conforme prescrição médica e receita acostada aos 

autos, os medicamentos micofenolato de mofetil 500mg e 

hodroxicloroquina 400mg, à parte autora ROSENILDES DOS REIS NUNES, 

CNS nº. 704.1004.6604.8250, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte autora para dar efetivo cumprimento ao disposto no 

Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, apresentando, 

trimestralmente, o relatório ou prescrição médica nos autos e diretamente 

na farmácia de alto custo, sob pena de perda de eficácia da medida. 

“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.” Intime-se o 

requerido para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o 

servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Farmácia de 

Demanda Extraordinária, ou outro responsável legal para conhecimento e 

adoção das providências necessárias a dispensação, com a urgência que 

o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, dispenso a 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para, querendo, 

contestar, no prazo de 30 dias (Enunciado 1), e apresentar os 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Decorrido o prazo para contestar intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para a sentença. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 
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transcrita: "(...) Após, intime-se o autor para querendo impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias e esclarecer ao juízo se houve 

rompimento do vínculo com o réu bem como as circunstâncias do 

requerimento formulado (pag. 17 do id 13706353). Intime-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARI CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002569-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIMARI CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MT SAUDE Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer que promove Josimari Cordeiro da Silva em face do 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso (MT Saúde), na qual pretende obter liminar para fornecimento do 

"(...)material cirúrgico 01 TELA PARIETEX COMPOSITE (POLIESTER 

MULTIFILAMENTAR, DUPLA FACE COM BARREIRA ABSORVÍVEL), para 

que a equipe médica proceda o ato operatório (...). Alega que é 

beneficiário do plano de saúde fornecido pelo requerido a muitos anos, 

com a carteira nº 7003.00019009.1.003 e que ainda que foi negado o 

pedido do médico cirurgião que solicitou a cirurgia e material cirúrgico 

considerando a idade da paciente, grau de risco cirúrgico, localização da 

hérnia. O requerido denegou apenas o material cirúrgico a ser utilizado, 

sobre a justificativa de que é vedado ao médico a possibilidade de 

indicação de marcas de órteses, próteses e materiais implantáveis aos 

pacientes. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Preceitua o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Evidente que se 

está diante de um atendimento que se não efetuado com brevidade pode 

causar prejuízos incalculáveis ao requerente, afrontando, assim, seu 

direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, insculpido no 

artigo 5º caput da Constituição da República. É oportuno destacar que a 

irreversibilidade da medida não pode ser levada ao extremo, a ponto de 

representar óbice intransponível à outorga da tutela antecipada. Este 

requisito deve ser relativizado quando a medida emergencial objetiva 

resguardar bem jurídico relevante – direito à vida – na iminência de sofrer 

danos irreparáveis ou de difícil reparação. Além disso, vista a questão sob 

a ótica do princípio da proporcionalidade, quem mais poderá sofrer dano 

irreparável ou de difícil reparação, neste caso, é a parte autora, já que 

para o requerido os danos são meramente patrimoniais. A probabilidade do 

direito se encontra presente visto que a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar elenca a cirurgia como obrigatoriamente coberto por planos 

de segmentação ambulatorial + hospitalar, bem como o médico cirurgião 

justificou a utilização do material requisitado que é o mais adequado para o 

caso do paciente. Logo, estão presentes os requisitos necessários para a 

concessão da tutela antecipada, a fim de determinar que o requerido 

autorize e proceda a realização do procedimento requerido. Por tais 

razões e circunstâncias, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela 

provisória, limitada ao teto do juizado, e determino ao requerido INSTITUTO 

DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO que disponibilize o material cirúrgico 01 tela parietex composite 

(poliester multifilamentar, dupla face com barreira absorvível), conforme 

prescrição médica, para a parte autora JOSIMARI CORDEIRO DA SILVA 

C.P.F. 171.765.141-00, dentro de 05 (cinco) dias, mediante comprovação 

nos autos, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo. 

Intime-se o requerido, por mandado, para dar efetivo cumprimento à 

medida judicial deferida. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispenso a audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, para juntar aos autos documentos pessoais, no prazo 

de 15 dias. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002888-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CONCEICAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/03/2019 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002820-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002820-62.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

feito redistribuído em cumprimento da decisão declinatória de competência 

proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Ratificam-se os atos decisórios 

proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de 

conciliação tendo em vista o adiantado estágio do processo e a 

manifestação do requerido na contestação que denota ausência de 

interesse em transigir, facultando designá-la caso as partes expressem 

interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(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 Numero do Processo: 

1000984-54.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO LUIZ DE FRANCA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

PAULO LUIZ DE FRANÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada indevidamente, sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 
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50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007, no 

período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 2.731,57 (dois mil 

setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, 

relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

competente para responder pelas restituições de contribuição 

previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do exposto, 

RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso 

referente ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias a 

partir de janeiro/2015. 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. Considerando o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a 

análise dos pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O 

requerente alega que está sofrendo o desconto de contribuição 

previdenciária sobre o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes. CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2009 a 2014. Contudo, verifico 

equívoco no valor apurado pelo requerente, eis que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% 

(um) por cento ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos 

termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Desse modo, sem maior 

exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 1.277,72 (um mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e 

dois centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente PAULO LUIZ DE FRANÇA o valor de R$ 

1.277,72 (um mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos), relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária 

no período de 2009 a 2014, 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. E, 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 - Estabelecer a seguinte escala de 

Plantão dos Gestores da comarca de Rondonópolis, durante o recesso 

forense

* A Ordem de Serviço nº 002/2018 completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701766 Nr: 9744-47.2011.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS - FRANCIELE TESTA CIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 272,54 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706106 Nr: 800-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

455,93 e Taxa Judiciária no valor R$ 366,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736774 Nr: 16043-69.2013.811.0003

 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: VALTER FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439739 Nr: 8406-72.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA OLIVEIRA DE CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439739 Nr: 8406-72.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA OLIVEIRA DE CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 
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OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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$ 

7.972,13 e Taxa Judiciária no valor R$ 7.490,95 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452144 Nr: 7323-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TOSHIMITSU ISHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONIA FIXA E MÓVEL, 

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

458,53 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719918 Nr: 958-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDES LOPES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419241 Nr: 1531-23.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICRED, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:77167/MG, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 70,11 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432952 Nr: 1616-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. J. C. OLIVEIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 
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separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 172,82 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415303 Nr: 10965-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MADALENA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARIA MAGELA, FRANCISCA 

GELZA PIRES MAGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

355,28 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,22 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436034 Nr: 4702-51.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSITA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR JOSE DE SOUZA, MARCOS 

SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

382,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 428,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445842 Nr: 1024-91.2011.811.0003

 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: JOSE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:MT/7.670

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 150,11 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739043 Nr: 1367-82.2014.811.0003

 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: LUIZ CARLOS FIGUEIREDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 
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Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428234 Nr: 10385-06.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419513 Nr: 1825-75.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL JOSE REZENDE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452386 Nr: 7565-43.2011.811.0003

 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: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PIRES TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

587,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 633,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 27,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429277 Nr: 11361-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA GONÇALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

666,60 ao FUNAJURIS, 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 
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corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402408 Nr: 15929-43.2007.811.0003

 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: ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI DIATEBUK JANISCK, CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA BIG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,26 e Taxa Judiciária no valor R$ 140,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência. 

DILIGÊNCIA(S): 01 Diligência(s) BAIRRO: Vila José Luiz

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005954-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005954-91/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Volmir Antonio da Cruz. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. VOLMIR 

ANTONIO DA CRUZ, com qualificação nos autos, representado por sua 

curadora FRANCIELE DA CRUZ, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de 

BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que possui relação comercial com o banco réu; que, em 

meados de outubro/2015 solicitara cartão de crédito consignado, firmando 

dois contratos com a ré (fls.18/21 e fls.34/37 - correspondência ID 

14461046, fl.02/05, e ID 14461193), nos valores de R$1.063,00 (mil e 

sessenta e três reais) e R$4.138,20 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e 

vinte centavos); que soubera em data posterior (dezembro/2015) que 

seus contratos tratam-se de empréstimos bancários consignados. 

Assevera que não contratara tal modalidade de contrato; que, a ré realiza 

descontos nos benefícios previdenciários do autor, nos importes de 

R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) e R$151,46 (cento e 

cinquenta eu reais e quarenta e seis centavos); que, recebera o cartão de 

crédito solicitado, no entanto sem limites para utilização. Ademais, que 

tentara solucionar a questão administrativamente junto ao Procon, FA 

nº0116-001.603-9. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré suspenda os descontos nos valores de R$39,40 (trinta 

e nove reais e quarenta centavos) e R$151,46 (cento e cinquenta eu reais 

e quarenta e seis centavos) nos benefícios previdenciários da parte 

autora, nos termos da (fl.14 e fl.97 – correspondência ID 14461019, fl.10; 

ID 16649176, fl.06 – item ‘3’). D E C I D O: Considerando o documento de 

(fl.28 – correspondência ID 14461127), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se falar em deferimento de 

tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela 

provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução 

do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença 

não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa 

final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. 

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, 

há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de 

urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR 

DESCONTOS DA RMC SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA 

AGRAVANTE – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO 
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BANCO RÉU - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

– PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO 

R E C U R S O . ”  ( T J - S P  2 1 7 9 0 5 3 1 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2179053-14.2017.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 

30/10/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/10/2017) (grifei) “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – 

ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO – TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes os requisitos art. 300 do 

Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro 

grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente na 

suspensão de todas as cobranças de débitos provenientes do cartão de 

crédito com reserva de margem consignável – RMC.” (TJ-MS - AI: 

14071548420178120000 MS 1407154-84.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara 

Cível) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, 

vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido à (fl.15 – correspondência ID 14461019, fl.11), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus 

da prova ser analisada quando proferido o saneador (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.” (Agravo de Instrumento Nº 70066999855, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 06/12/2015) (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 11 de fevereiro de 2019, 

às 09h00min. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013185-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO BELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013185-72/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Marcos Aparecido Belini. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MARCOS APARECIDO BELINI, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o 

autor em sua exordial que é consumidor de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/99179-4; que, a ré imputa-lhe débito no importe de 

R$3.860,62 (três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois 

centavos), com vencimento para o dia 30.08.2018, referente ao mês de 

junho/2018, conforme documento de (fl.23 – correspondência ID 

16885617, fl.04); que, o referido valor corresponde a recuperação de 

consumo (fatura eventual). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as demais faturas regulares (fl.17 – 

correspondência ID 16885614); que, em razão da aludida fatura tivera seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, conforme documento de 

(fls.23/24 – correspondência ID 16885619). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como, 

retire o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena 

de multa diária, nos termos do item ‘b’ de (fl.15 – correspondência ID 

16885613, fl.13). D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.19 – 

correspondência ID 16885616, fl.02), hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação proposta pela 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que 

não é o caso, uma vez que a parte autora carreia aos autos documento 
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comprobatório de quitação de seus débitos à (fl.17 – correspondência ID 

16885614). O fumus boni juris reside, dessa forma, na cobrança 

perpetrada a título recuperação de consumo conforme alegado pela parte 

autora, enquanto que o periculum in mora está fundado no dano (eventual 

suspensão do serviço prestado pela ré). Assim, defiro a tutela provisória 

de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/99179-4, em razão do débito no importe de R$3.860,62 

(três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), com 

vencimento para o dia 30.08.2018, referente ao mês de junho/2018, 

conforme documento de (fl.26 – correspondência ID 13910244, fl.10), sob 

pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) 

por dia de descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três 

mil reais), bem como, determino a exclusão do nome e CPF do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 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, 06 de dezembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013221-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

CLEBERSON ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013221-17/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autores: 

Rosimar Batista dos Santos Ferreira e Outro. Réu: Weiss & Nakayama 

Ltda. Vistos, etc. ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA e 

CLEBERSON ROBERTO FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressaram neste Juízo com “Ação de Indenização 

por Danos Morais”, em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de 

(fls.22/23 – correspondência ID 16902850 e ID 16902851), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância 

com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, às 10h00min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de dezembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003375-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANNY GRAZIELLY MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003375-10.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Kawanny 

Grazielly Machado de Oliveira Réus: Central Nacional Unimed e Outro 

Vistos, etc... Kawanny Grazielly Machado de Oliveira, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de Central 

Nacional Unimed/Coomperativa Central e Santa Casa de Misricórdia e 

Maternidade de Rondonópolis, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citadas, contestaram o pedido, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas: a autora requereu o julgamento 

antecipado da lide ID-13430822, bem como a ré Central Nacional Unimed; 

e, a Santa Casa de Misericórdia, requereu produção de prova oral 

ID-13464167, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Novo Código de Processo Civil. O pedido de impugnação da 

assistência judiciária formulado pela empresa ré não tem, à evidência dos 

elementos centrados ao processo, como vingar, pois, é sabido que, para 

que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, basta-lhe firmar 

impossibilidade de solver as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio, ou da família "A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a condição de pobreza, 

para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até prova em contrário e, 

nesse sentido é a jurisprudência. "Para que a parte obtenha o benefício da 

assistência judiciária jurídica, basta a simples afirmação da sua pobreza, 

até prova em contrário" (RSTJ 7/414). "Assistência Judiciária. Justiça 

Gratuita. Concessão do benefício mediante presunção iuris tantum de 

pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família. Admissibilidade. Inteligência do art. 

5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal, julgado em 05.05.98, Rel. Min. Moreira Alves). No caso dos autos, 

a autora juntou o documento ID-7346334, o que é suficiente para o 

deferimento do pedido de assistência, razão pela qual, indefiro a 

pretensão da empresa ré. Ilegitimidade passiva - Acerca da legitimidade 

para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, 

que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo 

necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que 

lhes autorize conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica 

deduzida no litígio. Segundo Liebman, a legitimação para agir é a 

titularidade (ativa ou passiva da ação.O problema da legitimação consiste 

em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir e a pessoa 

com referência à qual ele existe; em outras palavras, é um problema que 

decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a 

sua pertinência subjetiva. Entre esses dois quesitos, ou seja, a existência 

do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter 

precedência, porque, só em presença de dois interessados diretos é que 

o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 

e se ele apresenta os requisitos necessários". (in Manual de Direito 

Processual, trad. De CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo 

citar: "A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito à 

titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação”, 

como diz Buzaid. Assim, a ação somente pode ser proposta por aquele 

que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra 

aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde 

que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de 

legitimatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito de 

obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São 

eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos 

decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de 

Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 

41.). Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do 

objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o 

atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se 

legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação. Com 

efeito, nota-se que, na peça inicial, a parte autora afirma ser titular de 

determinado direito material e imputa à empresa Central Nacional da 

Unimed a corresponsabilidade obrigacional relativa ao direito invocado, 
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restando, assim, caracterizada a sua legitimidade passiva, pois a 

pertinência do direito alegado é matéria que diz respeito ao exame do 

mérito da causa. Nessa linha, é a lição de Humberto Teodoro Júnior que, 

citando Moacyr Amaral Santos, afirma: "(...) legitimados ao processo são 

os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A 

legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a 

passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" 

(JUNIOR, Humberto Theodoro, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 

52ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 78). Saliente-se, outrossim, que 

o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo nas ações em que a 

parte pretende receber indenização por eventual erro de diagnóstico e/ou 

má prestação do serviço ocorrido nas suas dependências. Ademais, é 

objetiva a responsabilidade do hospital em caso de atendimento realizado 

por médico em sua dependência, por esses atuarem na qualidade de 

preposto. A preliminar arguida pela empresa Central Nacional Unimed, qual 

seja, falta de interesse agir, não tem pertinência, devendo ser rejeitada de 

plano, mesmo porque, O interesse de agir consiste na utilidade e na 

necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da 

autora. Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo 

a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). E, no caso dos 

autos, os pressupostos se fazem presentes, razão pela qual, rejeito-as. 

Defiro a produção da prova oral requerida pela ré Santa Casa de 

Misericórdia de Rondonópolis. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 07/dezembro/2018 Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013102-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO JOAO TOMAS DA CASA BRANCA DE ANDRADE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GACHET DE OLIVEIRA OAB - SP332218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Autora para o cumprimento do disposto no art. 455, § 1º 

e 2º do CPC ou, no prazo legal, comprove a necessidade de intimação 

da(s) testemunha(s) pela via judicial, conforme art. 455, § 4º.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 4504-97.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES FILHO, LUIS ANTONIO LODI 

MORAIS, MARILE SOARES, MARCOS WURZIUS, JOAO BATISTA ALVES 

LOPES, ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA, ADEMAR WURZIUS, JOSE 

PEREIRA BRAGA FILHO, CELESTE BASSO VIEIRA, EDIMAR RODRIGUES 

SILVA, BRENER TAVARES FERNANDES, MARCOS VINICIOS RODRIGUES 

BRAGA, MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA 

BARBOSA NETO, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, ROBERTO SOARES, 

MARCIO JUSTINO, CARLOS CESAR DE SOUZA, MANOEL GONCALVES 

ANTUNES, JOSE CRISTIN DE SOUZA, EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS, 

JOSE GOMES FERREIRA, CARLOS DOMINGOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT12434, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE MANGANARO 

PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT, MARYANA GONDA DIAS - OAB:14.768-MT, PERICLES 

ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT, STELLA HAIDAR 

ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:352.833/SP, ZAID 

ARBID - OAB:MT/1822A

 Vistos e examinados.

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para presidir o presente feito, determinando a remessa dos autos 

ao Substituto Legal, após as anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448348 Nr: 3527-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES GARCIA, MARIA HELENA DE 

MELO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB-MT 14.573, SILVIO LUIZ DE MOURA LEITE - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do executado para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 146/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775053 Nr: 4275-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA EI, MARCO 

AURELIO DE OLIVEIRA, LEANDRO MEDINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, JOÃO 

VICTOR T. ONO CARDOSO - OAB:OAB/MT 14.051, MARCELA REGINA 

DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436858 Nr: 5526-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, ELOIZA 

CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 
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impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto a devolução da Carta 

Precatória de fls. 127/130

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384374 Nr: 12503-57.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726187 Nr: 7133-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS FREITAS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/SP 206.337, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerente para no 

prazo legal manifestar-se quanto ao petitório de fls. 294/295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383319 Nr: 11482-46.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto à devolução da Carta 

Precatória de fls. 268/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799435 Nr: 14106-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298981 Nr: 1966-07.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.T.E ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:2693-B-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto aos documentos 

de fls. 725/726 do Juizo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793581 Nr: 11696-22.2015.811.0003

 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: DIOCESE DE RONDONÓPOLIS- IGREJA NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do executado para no 

prazo legal, manifestar-se quanto ao petitório de fls. 149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751335 Nr: 8461-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FELIPE QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Intimação da parte requerida, para querendo apresentar no prazo legal, 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 133/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428426 Nr: 10531-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVTON BECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto à certidão de fls. 237, 

requerendo o que de direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPC/BRASIL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 480 de 648



LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca contestação id 15615999.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005208-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca a contestação id 16101781.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003879-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003879-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002708-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FONSECA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO AMARO DA CRUZ (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELINO OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

CARMINDO OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

ADEVAIR OLIVEIRA DA CRUZ (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da manifestação ID 15045955.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005459-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005459-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005521-87.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca a contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001584-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA E COMUNICACAO VISUAL CASTALDELLI EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da certidão negativa do focial de justiça ID 17048382.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005651-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA A. GARCIA PERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca contestação e os documentos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002296-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FERREIRA DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

DEVAIR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

JESUINA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

ICILDA SOARES DOS SANTOS (CONFINANTES)

SILVESTRE FERREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

DORACI SOUZA DE PAULA (CONFINANTES)

PREFEITURA MUNICIPA L DE RONDONÓPOLIS (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca das devoluções de correspondências Ids 

15521446,15521483,15524051 e 15524082.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUCIRENE LOPES GOMES (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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUCIRENE LOPES GOMES (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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005622-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VALENTINA MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da contestação ID 15829179.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002222-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008749-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS (REQUERENTE)

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

ERSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DAVY SANTOS (REQUERIDO)

LAURA MITIKO YOSIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, 

acerca do LAUDO PERICIAL

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820084 Nr: 2972-92.2016.811.0003

 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: AILTO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 2972-92.2016.811.0003.

Código do Processo: 820084.

Espécie: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c com Indenização Por 

Danos Morais e Antecipação da Tutela.

Requerente: Ailto Gomes Pereira.

Requerido: Energisa Mato Grosso- Distribuidora S.A.

Data e horário: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, às 16h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Renan C. L. Pereira do Nascimento

Requerente: Ailto Gomes Pereira.

Advogada do Requerente: Jhoane Marrara Rodrigues da Silva.

Advogado do Requerido: Rafael Rodrigues Ramos.

Preposto do Requerido: Giovanni Henrique Nunes Cardoso.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Esclarecidas às partes as vantagens da conciliação, que tentada, restou 

infrutífera.

 As partes reiteram o pedido de julgamento antecipado da lide.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Não sendo possível à conciliação, bem como, os patronos das partes 

postulam o julgamento antecipado da lide.

Mantenho o feito concluso para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Juiz em Substituição Legal

Ailto Gomes Pereira

Requerente

 Jhoane Marrara Rodrigues da Silva

Advogado do Requerente

Rafael Rodrigues Ramos

Advogado do Requerido

Giovanni Henrique Nunes Cardoso

Preposto do Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804002 Nr: 15906-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRITANOP MINERAÇÃO LTDA EPP, ALBERTO KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 15906-19.2015.811.0003.

Código do Processo: 804002.

Espécie: Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Reparação de 

Danos Morais c/c Pedido de Liminar.

Requerente: Britanop Mineração Ltda Epp.

Representante do Requerente: Alberto Kern.

Requerido: Energisa Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/A.

Data e horário: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, às 17h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Renan C. L. Pereira do Nascimento

Advogado do Requerente: Karen Kelly Rossatto Dos Santos.

Advogado do Requerido: Rafael Rodrigues Ramos.

Preposto do Requerido: Giovanni Henrique Nunes Cardoso.

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

Esclarecidas às partes as vantagens da conciliação, que tentada, restou 

infrutífera.

 As partes reiteram o pedido de julgamento antecipado da lide.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Não sendo possível à conciliação, bem como, os patronos das partes 

postularam o julgamento antecipado da lide.

Mantenho o feito concluso para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Juiz em Substituição Legal

 Karen Kelly Rossatto Dos Santos

Advogado do Requerente

Rafael Rodrigues Ramos

Advogado do Requerido

Giovanni Henrique Nunes Cardoso

Preposto do Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810394 Nr: 18017-73.2015.811.0003

 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: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, VALE FERTILIZANTES S/A, YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29443/SP, MARCIAL BARRETO CASABONA - 

OAB:26364/SP, MAURICIO MARQUES SBEGHEN - OAB:62175/RS, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 DELIBERAÇÕESVistos.Defiro o pedido de juntada de substabelecimento e 

carta de preposição. Não sendo possível à conciliação, bem como, os 

patronos das partes postulam o julgamento antecipado da lide.Mantenho o 

feito concluso para sentença.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Brayene Nakane Fraga Cajango, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Renan C. L. Pereira do Nascimento Juiz em 

Substituição Legal Antônio Martello JuniorAdvogado do RequerenteMaicol 

MichelonPreposto do RequerenteCarlos Eduardo Moraes de 

SouzaAdvogado do Requerido 1Mellina Myrian do Nascimento Pereira 
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LimaAdvogado do Requerido 2Aline de Oliveira TelesAdvogado do 

Requerido 3Alyne Marques MenesesPreposto do Requerido 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728577 Nr: 9369-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 147/153, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816816 Nr: 1845-22.2016.811.0003

 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: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I F REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RAYMUNDO - 

OAB:109854

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 65/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425104 Nr: 7290-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA FABRIN DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DAMASCENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 117/120, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812643 Nr: 381-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR BATISTA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BRITO VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 43/45, em 05 (cinco), requerendo, para tanto, o 

que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440789 Nr: 9458-06.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MILTON DE SOUZA VIANA, SUEILA LAIS ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 186/188, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382042 Nr: 10241-37.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA - 

OAB:172543, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MARCO 

ANTONIO MORETTI - OAB:OAB/MT 10.079, MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre as folhas 358/369, em 05 (cinco), requerendo, para 

tanto, o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817392 Nr: 2007-17.2016.811.0003

 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: JOSE CARLOS SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca da fls.128/129, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317876 Nr: 6399-54.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da sentença de fl.282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798149 Nr: 13534-97.2015.811.0003

 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: ANADINO GOMES FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA GOMES - ME, BANCO DO 

BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da sentença de fls.73/76.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703676 Nr: 11653-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, MARIA HELENA TRICHES, CARMELINA 

SANSON TRICHES, JOCIANE TRICHES SILVESTRI, SIDNEI SILVESTRI, 

JOAO CARLOS DIEL, SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - 

OAB:35659/PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473/PR

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da sentença de fl.137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804786 Nr: 16237-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARCOS TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, JOÃO FLORENTINO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:OAB/PR 44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da sentença de fl.63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703676 Nr: 11653-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, MARIA HELENA TRICHES, CARMELINA 

SANSON TRICHES, JOCIANE TRICHES SILVESTRI, SIDNEI SILVESTRI, 

JOAO CARLOS DIEL, SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - 

OAB:35659/PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473/PR

 Vistos e examinados.

Compulsando o feito verifico através do sistema Apolo, no campo 

“lembrete” a existência de peças a serem juntadas aos autos.

Desta feita, considerando que para qualquer deliberação nos autos é de 

extrema importância a presença de todas as peças pertencentes a ele, 

DETERMINO o retorno do feito a Secretaria para que assim proceda a 

juntada dos documentos constantes no “lembrete”.

Importante consignar que será respeitada a ordem cronológica das 

conclusões entre as preferências legais, devendo o feito retornar ao lugar 

da lista de antes da juntada das referidas peças.

Após o cumprimento das determinações, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718388 Nr: 13848-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL, JOAO 

CARLOS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335541 Nr: 4392-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA FALCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca da fl.360, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751030 Nr: 8303-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOFES DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, vez que, a 

central de mandados informou à esta secretaria que a diligência de fls.76, 

já foi utilizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737487 Nr: 337-12.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 1119-64.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA CEREAIS 

CAMPO, DEVANIL MONARO PIOVEZAN, JOAO FRANCISCO NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.430/436, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841707 Nr: 9029-29.2016.811.0003

 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: AGROVERDE AGRONEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS, MR FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.195, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715255 Nr: 10520-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DOS SANTOS, NELSA DA SILVA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fl.137, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441948 Nr: 10617-81.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.161, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774422 Nr: 4075-71.2015.811.0003

 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: ELIZABETE BISLER STACHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES N. SILVA - 

OAB:OAB/MT 18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRIK CAMARGO NEVES - 

OAB:156541/SP, SERGIO SELEGHINI JUNIOR - OAB:144709/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca da fls.81/86, no prazo lega, requerendo par tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381313 Nr: 9571-96.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/RO, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:MT/4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fl.108, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726271 Nr: 7212-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO TORQUATO DA CUNHA, CREUZA 

BENEDITA SIQUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

indique bens passíveis de penhora em 10 (dez) dias, conforme r. decisão 

de fl.175.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423885 Nr: 6100-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a se 

manifestar acerca da fl.237, no prazo lega, requerendo par tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425285 Nr: 7392-87.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARTINS JÚNIOR, PRISCILIA 

APARECIDA MARCHINI, BB SEGUROS - BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BASSI LOFRANO 
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- OAB:176435, ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes requeridas: (Moacir 

Martins Júnior e Priscilia Aparecida Marchini), no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 506/514.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389943 Nr: 3508-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A, MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, LUZIA LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442101 Nr: 10770-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestar, 

no prazo de 05(cinco) cinco, sobre as informações de fl.133, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819172 Nr: 2640-28.2016.811.0003

 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: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B OLIVEIRA SODRÉ - 

OAB:13.333

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 85/89, bem 

como, no mesmo prazo, o procurador da parte requerida para, apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 90/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791693 Nr: 10962-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341745 Nr: 9903-34.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, ALBERTO BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca da fls.212/213, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009498-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1009498-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Recebo os embargos para 

discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que 

ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que 

prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 15 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002351-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES (EMBARGANTE)

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

BIANCA TEIXEIRA MARQUES (EMBARGANTE)

SILMARA LAURA LEMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EMBARGANTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004875-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS, NO PRAZO LEGAL, CONFORME 

DETERMINADO NA DECISÃO ID. 14606153.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005466-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH FLORES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ESSOR SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 15082448, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010106-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

EDER BARBOSA BORGES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007743-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007667-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ESTEVES RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007407-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE GIORGIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003252-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RENATO DE ANDRADE (EXECUTADO)

GIOVANNA MARIA VIDOTTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004606-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE PANIAGO VELASCO OAB - MT0017135A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003746-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SEVERO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003735-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

LUIZ ZANINI NETO (RÉU)

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012549-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIQUEIRA E MATTIONI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006083-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V MARQUES DA MATTA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça id. 15042652, bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009329-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LEMOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90602 Nr: 1802-81.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE RECK CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS, LUCIMAR 

JUVENTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA STELLA RAMON - 

OAB:15705, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIVALDO MATIAS 

SOARES(ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

1802-81.1999.811.0003, Protocolo 90602, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807551 Nr: 17195-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYANE MOREIRA 

LIBANO FOULETTO, para devo lução dos autos nº 

17195-84.2015.811.0003, Protocolo 807551, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742411 Nr: 3553-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 3553-78.2014.811.0003, Protocolo 

742411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 489 de 648



medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718105 Nr: 13561-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR RIBEIRO MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JOFE 

RODRIGUES MARTINS - OAB:OAB/GO 31.806

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 13561-85.2012.811.0003, 

Protocolo 718105, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707786 Nr: 2601-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que na 

decisão de fls. 448 há determinação para tramitação do feito como 

cumprimento de sentença em favor de Banco Bradesco, haja vista o 

pedido de fls. 446. Ocorre que o feito não foi convertido no Sistema Apolo 

até a presente data. Assim, torno sem efeito a certidão de fls. 450, 

retornando o efeito à ordem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707786 Nr: 2601-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intime a executada para pagamento do débito, no valor de R$ 487.031,04, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012925-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OLDIR SCHREIBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012925-92.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. REQUERIDO: 

ADEMAR OLDIR SCHREIBER Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013175-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DALCUCHE DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013175-28.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: GUSTAVO 

DALCUCHE DE BARROS Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013393-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013393-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013014-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA OAB - 029.080.204-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013014-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EDUARDA LIMA SILVA REPRESENTANTE: LUCIANA 

COSTA NOGUEIRA SILVA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

19 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 
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Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013192-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDI IDA FENGLER DA SILVA - ME (EXECUTADO)

HEDI IDA FENGLER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013192-64.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: HEDI IDA FENGLER 

DA SILVA - ME, HEDI IDA FENGLER DA SILVA Vistos e examinados. A 

petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004680-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO(A))

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004680-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA ILZA ALVES DA SILVA RÉU: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos e 

examinados. Tendo em vista o teor do acórdão juntado aos autos, 

intimem-se as parte para que informem se o plano de saúde já foi 

restabelecido, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013407-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES (AUTOR(A))

ANTONIO XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE (AUTOR(A))

EZEQUIEL LEITE FOGACA (AUTOR(A))

SUELY MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

CELIO DAVID SILVEIRA BORGES (AUTOR(A))

RONICIO RIBEIRO DIAS (AUTOR(A))

ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVONE RANGEL (AUTOR(A))

ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

CELITA MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

VALCIRIA FERREIRA 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)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013407-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA 

QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES 

FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS 

SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, 

ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS 

SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA 

MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE 

RANGEL 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 e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a 

possibilidade da dispensa da realização da mediação neste momento 

processual encontra guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do 

CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, podendo 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Cite-se a parte requerida 
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para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013435-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013435-08.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OTILIO NUNES TEIXEIRA REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DE 

PAULA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, bem como oficie-se 

ao Juízo Deprecado para que proceda a juntada dos documentos 

indispensáveis ao seu cumprimento (inicial e despacho), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução independentemente de cumprimento. 

Transcorrido o prazo in albis, devolva-se. Aportando os documentos aos 

autos, cumpra-se com as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013031-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO WAGNER DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013031-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS 

FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RÉU: 

PAULO WAGNER DE SOUZA LIMA Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada dos documentos que devem 

acompanhar a inicial (procuração, documento inicial, título executivo e 

etc...), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013090-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLIRIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013090-42.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME EXECUTADO: 

DOLIRIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013284-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOSE LUCION (EXECUTADO)

BELATRIZ AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013284-42.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ILDO JOSE LUCION, 

BELATRIZ AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos e examinados. A petição 

inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013428-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALTEIRES DO CARMO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013428-16.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: VALTEIRES DO 

CARMO NASCIMENTO Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a 

parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006546-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruno Borges (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006546-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAVINA CANDIDA DOS SANTOS RÉU: BRUNO BORGES 

Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013229-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013171-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013192-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDI IDA FENGLER DA SILVA - ME (EXECUTADO)

HEDI IDA FENGLER DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013284-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOSE LUCION (EXECUTADO)

BELATRIZ AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento das custas, taxas judiciais e diligência do Oficial 

de Justiça, através do seguinte caminho: site do Tribunal de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439320 Nr: 7987-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN MARTINS 

PEREIRA, ESTER MARTINS FELTRIN, AUTO CENTER 3 PODERES PEÇAS P/ 

VEÍCULOS LTDA-ME, EMANOEL FERNANDO SANTOS CORREA, MARLENE 

LEITE DE CARVALHO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARCELO DA 

SILVA LIMA, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083/MT, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, EDGAR 

PACHECO E SOUZA DA SILVA - OAB:15007-B/MT, JUSCILENE VIEIRA 

DE SOUZA - OAB:7236/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, 

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MAX PAULO DE 

SOUZA E SILVA - OAB:13.965/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 493 de 648



OAB:7568-B /MT,  SERVIO  TUL IO  DE  BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Tendo em vista o teor da v. decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça, DEFIRO o pedido formulado às fls. 2634, determinando a 

expedição da carta de arrematação e imissão do arrematante na posse do 

imóvel, que deverá ser recebido pelo mesmo sem a incidência de ônus e 

débitos anteriores.

 No mais, intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 10 dias, 

formule os requerimentos que entender pertinentes para as providências 

necessárias para a realização do ativo e pagamento de credores, com 

vistas ao encerramento da falência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 399529 Nr: 12991-75.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES ANTONIO ROMANI, DELCIO JOAO 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB:5161/MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos e examinados.

Cumpra-se a decisão de fls. 362.

Cumpra-se, expedindo o necessário conforme as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822044 Nr: 3620-72.2016.811.0003

 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: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924OAB/SP

 Vistos e examinados.Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 

pertinência.Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

implicando na preclusão do direito probatório. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 421878 Nr: 4140-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado às fls.255, autorizando a penhora do imóvel 

indicado.

Providencie-se o necessário para a efetivação da constrição.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727616 Nr: 8480-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE IZIDORIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO VARGAS E CIA LTDA, ROSA 

SOUZA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:OAB/MT7044B, FABIA C M RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT9301

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819420 Nr: 2709-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 853411 Nr: 878-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELGSON FALCO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENQ ELETROELETRONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 788512 Nr: 9631-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726057 Nr: 7002-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANSE PAULA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725868 Nr: 6823-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEY ALVES DE SOUZA, NICLENE CASTRO 

DOS SANTOS -ME ( TACO FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Homologo o laudo de avaliação de fls. 98, face a não discordância das 

partes.

Certificado o decurso de prazo para eventuais recursos em face da 

homologação, tornem concluso para designar leilão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013106-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013106-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO RÉU: GAZINCRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c 

pedido de indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada 

ajuizada por MARCUS ANTONIO PEREIRA MACÊDO em face de 

GAZINCRED, pelos motivos expostos na inicial. Alega que procurou o 

Banco Santander para realizar um empréstimo consignado em folha de 

pagamento, uma vez que estava com problemas de saúde. Sustenta que, 

ao conversar com o gerente foi surpreendida com a informação de que 

seu crédito estava indisponível, pois a margem para empréstimo estava 

sendo utilizada na sua totalidade. Destaca que, indignada com tal situação, 

se deslocou até o Instituto Nacional do Seguro Social, e ao ser atendido 

recebeu um espelho de seu benefício e, para sua decepção realmente 

existia empréstimo consignado em seu benefício, totalizando a quantia de 

R$8.659,72. Informa que jamais efetuou algum tipo de empréstimo com a 

demandada, e que o mencionado valor não entrou em sua conta bancária. 

Ao final, frisou que se trata de um empréstimo fraudulento e requereu seja 

a demandada compelida a se abster de continuar efetuando qualquer 

desconto em sua folha de pagamento, até o transito em julgado. É o breve 

relato. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes 

os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). Conforme 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, assim é 

indispensável que o postulante instrua a inicial com prova documental. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Nesse diapasão, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A parte autora traz aos autos documentos que materializam os 
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elementos que convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. 

Ademais, a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa 

requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio; friso ainda 

que, quanto há possibilidade do deferimento da tutela vez que o débito, a 

relação contratual, será discutida, se existente ou não. 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; vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da 

tutela de urgência, concedendo liminarmente, o adiantamento pretendido. 

Por tratar-se de pessoa aposentada por invalidez previdenciária, que vive 

dos proventos, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos 

em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da 

respectiva contratação. Consigno, outrossim, que a concessão da tutela 

não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer em relação a 

parte requerente, caso seja indeferida a medida. Nesse sentido, o nosso 

E.G Tribunal também tem entendido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – 

PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de 

urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito 

invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - 

Por tratar-se de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua 

aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos 

descontosem folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não 

da respectiva contratação. (AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 03/02/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO 

REALIZADO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO 

GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem 

judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os 

proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral 

é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, 

cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e 

validade do negócio jurídico. (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, e 

DETERMINO a intimação do réu para que, no prazo de 48 horas, suspenda 

a os descontos relacionados em seus proventos de aposentadoria. 

Oficie-se ao INSS acerca da presente decisão. Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais para cada deliberação. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de Janeiro de 2019, às 10:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o § 3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012951-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012951-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUZIA ROSA DE JESUS RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 31 de janeiro de 2019 às 08:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 496 de 648



ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013043-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013043-68.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAEL OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 10:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 
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fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo a empresa requerida ser intimada 

para se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a 

prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo 

máximo de 02 horas). Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficiem-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a exclusão do 

apontamento no nome da parte autora, referente ao débito discutido nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013125-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013125-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADELICE MORAES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 11:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. Com efeito, em que pese à possibilidade de 

suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, 

predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper 

a prestação do serviço por débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito invocado, o que 

fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De igual modo, há 

evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, serviço considerado imprescindível para 

manutenção das atividades, além do risco de que a parte autora tenha seu 

nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por débito que ainda está 

sendo questionado. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo a empresa requerida ser intimada 

para se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a 

prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo 

máximo de 02 horas). Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, 

desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficiem-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda a exclusão do 

apontamento no nome da parte autora, referente ao débito discutido nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

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:
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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))

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (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. 

Cuida-se de petição apresentada pela credora CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, onde requer a intimação da recuperanda para prestar fiança 

bancária previamente a eventual levantamento dos valores, sob os 

argumentos de que após o prazo de blindagem a quantia deverá ser 

devolvida para a credora; que seu crédito é extraconcursal; que houve 

caso idêntico em recuperação judicial que tramita em Cuiabá (H PRINT – 

Cód. 877514) que, posteriormente ao acórdão transitado em julgado, o 

TJ/MT determinou que a recuperanda devolvesse os valores que havia 

levantado, mas a restituição nunca se efetivou, tornando-se irreversível; e 

que interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que 

ordenou a penhora on line dos valores. Instada a se manifestar, a 

recuperanda defendeu que a dita credora 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; e que os valores devem ser 

imediatamente levantados. O administrador judicial manifestou-se pela 

rejeição dos pedidos da credora, e pela adoção de providências contra a 

mesma em virtude de ter descumprido ordem judicial (Id. 16741771). O 

Ministério Público também enfatizou que não existem motivos para a 

credora descumprir a decisão judicial, e afirmou não se opor à liberação 

dos valores penhorados para a recuperanda (Id. 16872601). A 

recuperanda novamente requereu a liberação dos valores penhorados (Id. 

16877987). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Pois bem. Como já 

relatado anteriormente, em Id. 12045988, a recuperanda noticiou que a 

credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL havia efetuado indevido bloqueio 

de valores em sua conta bancária, com vistas à satisfação de crédito que 

está incluído no processo de recuperação judicial. Alegou que referida 

quantia é essencial para a continuidade do desenvolvimento de suas 

atividades empresariais, e requereu a intimação da credora Caixa 

Econômica para devolver os valores que indevidamente retirou das suas 

contas bancárias. O pedido formulado pela recuperanda foi deferido em 

data de 06/04/2018 (Id. 12594505), quando este juízo determinou a 

intimação da credora para efetuar a liberação dos valores, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00. Em face de 

referida decisão, a foi desprovido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, permanecendo inalterada a decisão de Id. 

12594505. Nesse contexto, este juízo determinou a intimação da 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), mas a credora 

manifestou-se nos autos em Id. 15891939, afirmando que interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES em face da 

decisão de desproveu o RAI 1004134-46.2018.8.11.0000 e requerendo 

que seja aguardado o complemento do acórdão proferido. Todavia, a 

credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não comprovou que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha concedido efeito 

suspensivo aos Embargos de Declaração que noticiou ter interposto, não 

há que se falar em suspensão da decisão que desproveu o RAI 

1004134-46.2018.8.11.0000. Assim, o pedido da credora foi rejeitado e, 

como a mesma não cumpriu a obrigação de devolver os valores para a 

recuperanda, foi exarada ordem de penhora on line em sua conta. A 

quantia de R$2.579.197,30 foi penhorada. Contudo, a credora apresentou 

a petição de Id. 16447799 e deixou de proceder com a transferência dos 

valores bloqueados para a conta única, informando que agravou da 

decisão que deferiu a penhora on line. Inobstante, verifica-se dos autos 

que o mencionado agravo (RAI 101334-77.2018) não foi conhecido. 

Destarte, resta incólume a decisão proferida em Id. 12594505, que 

determinou a intimação da credora Caixa Econômica Federal para devolver 

os valores para a recuperanda. Veja-se que, como bem destacou o Douto 

Promotor de Justiça, o pleito da credora (para não devolver os valores à 

recuperanda) já foi exaustivamente discutido, não havendo motivos que 

justifiquem o descumprimento da decisão proferida. Deste modo, 

considerando que o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já determinou a devolução dos valores para a recuperanda, 

impossível se revela que este juízo da instância singular reaprecie a 

matéria. Transcrevo: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – MÉRITO – DECISÃO 

QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO À 

EMPRESA RECUPERANDA E DETERMINA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS BLOQUEIOS – CRÉDITO 

LASTREADO EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – 

IRRELEVÂNCIA – ORDEM PROFERIDA DURANTE O PERÍODO DE 

BLINDAGEM – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO. 

“As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A 

taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. 

Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível 

interpretação extensiva de cada um dos seus tipos.” (Didier Jr. Fredie. 

Curso de direito processual civil. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 

p. 209). Sendo a matéria devidamente apreciada pelo Juízo a quo, o 

recurso se torna oportuno para rediscussão da mesma, não havendo o 

porquê se falar em supressão de instância. “A manutenção do bloqueio 

dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade 

produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da 

preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial”. (AI 

180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017). 

Na hipótese, os valores bloqueados após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, devem permanecer à disposição 

da Recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da 

exigibilidade”. (Número Único: 1004134-46.2018.8.11.0000). Ademais, 

verifica-se ainda que o agravo interposto pela credora CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, em face da decisão que deferiu a penhora on line, 

(RAI 101334-77.2018), não foi sequer conhecido pela Instância Superior. 

Nesse contexto, a decisão que permanecer vigorosa nos autos, e que 

deve ser cumprida, é aquela proferida em Id. 12594505, que foi 

confirmada na v. decisão exarada no RAI 1004134-46.2018, ONDE 

DETERMINADO QUE OS VALORES BLOQUEADOS DEVEM PERMANECER 

À DISPOSIÇÃO DA RECUPERANDA. Isto posto, INDEFIRO os pedidos 

formulados pela credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL e DETERMINO a 

expedição de alvará para que a recuperanda possa levantar a quantia 

penhorada que encontra-se depositada na conta única vinculada a este 

feito, mencionada na certidão de Id. 16885240. Intimem-se a todos desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 499 de 648



decisão, notificando-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013374-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013374-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA RÉU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata 

processo endereçado ao Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência para processar e 

julgar o presente feito em face de um dos Juizados Especiais desta 

Comarca. Deixo de determinar a sua redistribuição, tendo em vista a 

incompatibilidade dos sistemas utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e 

Juizados Especiais (PROJUDI). Intime-se a parte autora para que promova 

as diligências necessárias para redistribuição do feito no Sistema 

PROJUDI. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013332-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. S. (REQUERIDO)

JACQUELINE SIMONE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013332-98.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO DIONATO DA SILVA REQUERIDO: GEOVANA 

GABRIELA DE SOUZA SILVA, JACQUELINE SIMONE DE SOUZA Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de matéria 

afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007065-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTON PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALYSTON PEREIRA BATISTA RÉU: ANTONIO DANIEL 

RODRIGUES Vistos e examinados. Cuida-se de petição onde a parte 

autora requer a expedição de novo mandado de imissão na posse com 

determinação de desocupação força com arrombamento e/ou reforço 

policial, sob o argumento de que a parte ré foi devidamente citada e 

intimada para desocupar o imóvel objeto do litígio e, embora já tenha 

ocorrido o decurso do prazo concedido, o mesmo quedou-se inerte em 

cumprir a determinação judicial. DECIDO. Da análise do feito verifica-se 

que na decisão judicial de Id. 15089883 restou assim deliberado: “DEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para a IMISSÃO da parte autora 

na posse do imóvel objeto da ação, determinando a intimação do atual 

ocupante do imóvel para que desocupe o bem no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito”. Na sequência, ocorreu 

a citação e intimação da parte requerida, conforme certidão do Oficial de 

Justiça acostada em Id. 15941675. Consta dos autos, ainda, que o 

requerido aviou pedido de reconsideração, que restou indeferido em Id. 

16392563. Na petição de Id. 16589605, protocolada aos 21/11/2018, o 

requerido pugnou pela concessão de prazo suplementar de 30 dias para a 

desocupação do imóvel, sob o argumento de que está enfrentando 

problemas de saúde e fez reformas e melhorias no bem. Pois bem. Como 

se infere dos autos, a decisão judicial que está em vigor e que deve ser 

cumprida é aquela proferida em Id. 15089883, onde determinada “a 

IMISSÃO da parte autora na posse do imóvel objeto da ação, determinando 

a intimação do atual ocupante do imóvel para que desocupe o bem no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito”. Dito isto, considerando que já transcorreram quase 60 (sessenta) 

dias desde a citação/intimação do executado (que tinha o prazo de 30 dias 

para desocupar o imóvel, e foi citado em 15/10/2018), sem que tenha se 

verificado a modificação da decisão liminar ou a desocupação do bem, é 

imperativo que se acolha, ao menos que parcialmente, o pedido formulado 

pela autora. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da autora, 

determinando a expedição de novo mandado, com a intimação do 

requerido para desocupar o imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob prejuízo 

da multa diária anteriormente fixada. Consigno que as solicitações de 

ordem de arrombamento e uso de reforço policial ficam, por ora, 

INDEFERIDAS, podendo ocorrer a autorização caso a ordem contida neste 

decisum venha a descumprida pelo réu. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012894-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA C. PUPO ROCHA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012894-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA C. PUPO ROCHA - ME RÉU: SINDICATO RURAL DE 

PEDRA PRETA Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar 

e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004494-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007359-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIRO ALVES DE ARAUJO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010389-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR ROSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005172-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES SALOME DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002296-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANO DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010043-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELCY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006810-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

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: 1004951-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS OAB - 010.122.851-11 
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(REPRESENTANTE)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. O. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004951-04.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca 

da devolução da carta precatória com diligência negativa e requeira o que 

de direito. Rondonópolis, 13 de dezembro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007213-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (RÉU)

Outros Interessados:

BRIGIDA GONCALVES PARREIRAS (TESTEMUNHA)

WILSON MATOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSAIRSON ROCHA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007213-24.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da devolução da carta precatória com diligência negativa e 

requeira o que de direito. Rondonópolis, 13 de dezembro de 2018 

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707259 Nr: 2025-77.2012.811.0003

 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: JFDS, IVMS, KMS, PDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANGELA MARIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 2025-77.2012.811.0003, Protocolo 

707259, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 701932 Nr: 9910-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDC, ILDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que o estado de ocupação dos imóveis inventariados é 

questão que demanda maiores indagações e depende de outras provas, 

tendo em vista ainda, possíveis discussões quanto ao eventual direito de 

retenção, habitação, etc., entendo, neste momento, que o pedido de 

“imissão na posse” (fls. 326/326-verso) deve ser indeferido, devendo a 

inventariante buscar a propositura da ação pelos meios ordinários.

Outrossim, visando assegurar a adequada administração do Espólio, 

INTIMEM-SE os interessados que estiverem ocupando os bens 

constatados, observado o auto de constatação de fls. 322/324, para que 

bem CIENTES fiquem sobre a existência da presente demanda, bem como 

para PRESTAREM CONTAS nos autos, referente a posse dos respectivos 

imóveis inventariados, consignando o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob 

pena de, aí sim, ser deferida a imissão requerida pela inventariante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

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 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012647-91.2018.8.11.0003 Vistos etc., Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do CPC. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II do CPC). Trata-se de Ação 

de Alimentos Gravídicos, com pedido de liminar, proposta por DAYANE 

TAVARES DE OLIVEIRA, em desfavor de CLAYTON RAMALHO PEREIRA 

OLIVEIRA, qualificados nos autos, aduzindo que teve um relacionamento 

amoroso com o requerido que perdurou por seis meses, advindo dessa 

relação a presente gravidez. Informa que após o fim do relacionamento o 

requerido se recusa a auxiliá-la com as despesas da gravidez, razão pela 

qual tem passado inúmeras dificuldades, pois não tem condições de 

custear todas as despesas decorrentes de seu estado gestacional, 

mormente aquelas relativas ao pré-natal e enxoval da criança. Com a 
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inicial vieram os documentos pertinentes. A pretensão da parte autora 

está embasada na Lei nº 11.804/2008, que disciplina o direito aos 

alimentos gravídicos, bem como a forma como devem ser exercidos os 

direitos do nascituro. Essa lei confere direito à mulher grávida, casada ou 

não, de receber alimentos desde a concepção até o parto, mediante ação 

própria movida contra o futuro pai. Para que sua pretensão seja acolhida, 

a lei prevê que cabe ao juiz decidir sobre a fixação de alimentos com base 

em indícios de paternidade. E esses alimentos, uma vez fixados, 

permanecem em vigor até que ocorra o nascimento com vida, quando 

então serão convertidos em pensão alimentícia em favor do filho, ocasião 

em que poderão ser revistos, por provocação de qualquer das partes. 

Ante o estado gestacional da requerente, resta inquestionável a sua 

necessidade alimentar e, por conseguinte, do nascituro, mormente 

considerando que uma gravidez trás inúmeros gastos com preparação de 

enxoval, acompanhamento médico, alimentação balanceada, exames, 

medicamentos e outras recomendações médicas. Ademais, há que se 

sopesar que a requerente os rendimentos auferidos pela autora são 

insuficientes para que a mesma arque sozinha com suas despesas 

básicas e do bebê que vai nascer, o que evidencia o ‘periculum in mora’. O 

art. 6º da Lei nº 11.804/2008 prevê que para a concessão dos alimentos 

gravídicos basta a existência de indícios da paternidade. Destarte, o 

‘fumus boni juris’ resta demonstrado através das conversas pelo aplicativo 

Whatsapp acostadas aos autos, que demonstram a relação entre as 

partes. Ante o exposto, defiro a liminar vindicada na exordial, fixando os 

alimentos provisórios no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, a serem depositados em conta bancária a 

ser informada no prazo de cinco dias. No mais, designo audiência de 

conciliação para a data de 24 de janeiro de 2019, às 16h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de 

novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016698-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES OAB - MT24450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MONTALVAO DOS SANTOS OAB - 987.497.651-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1016698-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., M. L. da S. A., ajuizou a presente 

“Ação de Revisão de Alimentos com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência” em desfavor de J. M. A., representado por sua genitora, Sra. V. 

M. dos S., visando a minoração da verba alimentar devida. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Após o regular trâmite processual 

aportou aos autos a informação de que as partes entabularam acordo 

quanto aos alimentos no feito de número 1013153-50.2018.8.11.0003 que 

tramita perante esta Unidade Judiciária (ID 16894262). Relatei. Decido. 

Analisando a exordial, verifico que o pedido formulado pelo autor 

restringia-se à minoração da verba alimentar arbitrada em favor do 

demandado. Tendo sido entabulado acordo entre as partes, quanto aos 

a l imentos ao f i lho menor no processo de número 

1013153-50.2018.8.11.0003, tem-se que o objetivo da presente ação 

restou cumprido. Destarte, tenho que restou configurada a perda 

superveniente do objeto do pedido exordial, uma vez que os alimentos 

foram revisionados, inexistindo, deste modo, interesse processual no 

prosseguimento da ação, que deve ser julgada extinta sem resolução do 

mérito. Neste sentido, eis o seguinte julgado selecionado por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (in Ac. un. da 7.ª 

Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” Diante do exposto, devido à perda superveniente do objeto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários, eis que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita. Após o transito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Notifique-se. P.I. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000567-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000567-32.2017.8.11.0003. REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: MARIA EUNICE GOMES Vistos etc., LUCIANO 

FERREIRA DA ROCHA, devidamente qualificado ingressou com a presente 

AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO em face a MARIA 

EUNICE GOMES, alegando, em síntese, que a separação judicial foi 

decretada de longa data, inexistindo qualquer possibilidade de 

reconciliação. Requer seja julgado procedente o pedido. Junta 

documentos. Houve a citação por edital da requerida.. A requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. Nomeado curador 

especial, houve a juntada de contestação por negativa geral. É o relatório. 

Decido. As partes são legítimas estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. No mais, desnecessária a abertura 

de vista ao Ministério Público haja vista a natureza do interesse em baila. 

Pois bem. Em caso de conversão de separação de divórcio litigioso, a falta 

de contestação não tem o significado propriamente de revelia, mas sim de 

concordância. Nesse sentido: 'Não basta a discordância em ingressar 

conjuntamente com o pedido, posto que o silêncio ou falta de contestação, 

como já se disse, não tem o significado propriamente de revelia, e sim de 

concordância, como ocorre no direito francês, onde o pedido não 

contestado é considerado uma forma de divórcio consensual, sendo 

conhecido como “ le divorce demandé par une époux et accepté par 

l`autre”, e segundo o qual, observa Jean-Claude Groslière, “ le caractère 

hybride de ce divorce reparaît ici; on a vu que dans la loi il est traité comme 

un divorce fondé sur le consentement des époux.”. De acordo com a parte 

final do art. 1.580 da lei civil, que reproduz o conteúdo do art. 35 da Lei nº 

6.515, “qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio”. 

Mas a litigiosidade da pretensão somente se verifica se o ex-cônjuge 

citado se recusar a participar da ação e contestar o pedido, em que a 

defesa se fixará basicamente na falta do decurso de um ano da 

separação judicial,ou da medida cautelar de separação de corpos.' (In 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2004. 

p. 372/373). Destarte, não é de se aplicar a revelia. O pedido é 

procedente, com a cópia da certidão de casamento averbada com a 

separação do casal acostada aos autos, despiciendas são maiores 

provas para a conversão da separação em divórcio. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e CONVERTO em divórcio a separação das partes, 

com fundamento no artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal e no 

artigo 1.580, parágrafo 1º, do Código Civil, permanecendo em vigor as 

cláusulas inalteradas da separação judicial. Sem custas e sem honorários 

eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário mandado de averbação e, 

a seguir arquivem-se os autos. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de 

dezembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 435050 Nr: 3716-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONCE, SAULO AUGUSTO C. DA R. B. 

BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA 

ANGELI, JEAN ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE a fim de requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452491 Nr: 7670-20.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Vistos.

Considerando a peculiaridade da causa e das questões controvertidas, 

também porque se trata de matéria de família, “em que se priorizam as 

soluções mais apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In 

Fagundes Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 

15 de fevereiro de 2019, às 16h00min para audiência de conciliação, 

cientes as partes de que não obtida a autocomposição o processo 

retomará o procedimento previsto em lei.

Sem prejuízo, deverá o credor, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar aos 

autos cópia atualizada no imóvel de matrícula 20.484 do CRI local.

Intimem-se, todos, via causídicos constituídos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811901 Nr: 50-78.2016.811.0003

 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: LJMDCL, ILMRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMMMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILON DO CARMO - OAB:OAB 

MT2140, MARIA INEZ DE MECENAS - OAB:5852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Bogue e 

Marcato - OAB:152523

 (...).Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência manejado pela 

requerida/reconvinte formulado na reconvenção.Oportunamente, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária à demandada/reconvinte, (...)declaro 

saneado o processo.Fixo como ponto controvertido da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) a averiguação acerca de quem reúne as melhores condições educação 

e zelo dos menores; b) aferição de eventual prática de atos de alienação 

parental pela avó materna; c) a prática de atos constrangedores por parte 

dos autores passíveis de causar constrangimento à requerida/reconvinte 

ao ponto de expor e afetar a sua moral, abalando sua esfera intima e 

imagem.Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postulada pela 

demandada: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, no prazo de 15 dias a contar da intimação da presente (art. 

357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos 

litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC; 3) ESTUDO 

PSICOSSOCIAL complementar (...)dispenso o depoimento das partes(...) 

Outrossim, determino seja encaminhado o relatório do presente decisum 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos com o fito de inserção do feito 

na Oficina de Direito Sistêmico (...) intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), 

apresentar o rol de testemunhas, sob pena de preclusão, devendo ser 

observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do 

CPC.Para a produção da prova oral deferida, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 15h30min, 

devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua 

efetiva realização.Por fim, a teor dos documentos de fls. 316/364, 

intime-se a parte requerida-reconvinte para manifestação, no prazo de 15 

dias. Intimem-se. Notifique-se.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 799677 Nr: 14255-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, NAIAMY ZWICK - OAB:OAB/MT 16386- E

 (...) Posto isso, ACOLHO as alegações vertidas na exceção de pré 

executividade ofertada pelo executado, determinando a extinção da 

presente ação na forma do disposto no o artigo 485, IV do CPC. No mais, 

ante a conclusão de julgamento ora tomada, dou por prejudicado o exame 

das demais questões vertidas no curso do feito. Traslade-se cópia da 

presente sentença ao processo eletrônico sob número 

1003909-51.2017.8.11.0003, oportunamente.Por força do princípio da 

causalidade, arcará a exequente com o pagamento das custas, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo 

prudentemente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no artigo 85, 

§8º do CPC, tudo em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do 

serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) 

procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido. Todavia, fica 

suspensa a exigibilidade das referidas verbas em relação à exequente por 

litigar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos.P. I.Às providências.Rondonópolis-MT, 12 

de dezembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759223 Nr: 12908-15.2014.811.0003

 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: JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSFDA, EBDA, ERBDA, UBDA, PBDA, EBDA, 

ELFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, requer o 

que de direito, bem como para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que deseja demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818966 Nr: 2548-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR, ISADORA 

MARINA DUARTE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para anexar a informação da carta precatória 

recebida por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da 
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parte autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se diretamente no Juízo Deprecado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717034 Nr: 12449-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDSVB, PDOP, DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 (...)Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros 

que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) 

autenticidade/veracidade dos dados apostos no manuscrito de fl. 293; b) a 

apuração acerca da existência de rasura constante do r. 

documento.Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas subscritas à fl. 293; 2) 

DOCUMENTAL concernente à juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Para a produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019 às 14h30min, (...). Dito isto, 

considerando a incerteza quanto a testemunha Nelson e a inexitosa 

localização do quanto necessário a intimação de Claudio, em atenção ao 

Princípio da Cooperação capitulado no art. 6º, do CPC, abra-se vista às 

partes e ao Ministério Público para declinarem o endereço atualizado das 

pessoas a serem inquiridas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

restar prejudicada a sua oitiva. (...)No que tange a perícia grafotécnica 

(...)3. Doravante, intime-se o herdeiro Pedro de Oliveira Pedrozo Vilas 

Boas para que regularize sua representação processual nos autos, 

mediante a juntada de instrumento procuratório outorgado por si, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ante ao superveniente implemento da maioridade (fl. 

20).4. Sem prejuízo, ressalto que a inventariante deverá colacionar ao 

feito, previamente ao deslinde da ação, a certidão negativa de débito 

federal em nome do ‘de cujus’, assim como certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ, a fim 

de averiguar a existência de disposição de última vontade por instrumento 

público, eis que se trata de documento indispensável ao prosseguimento 

da presente ação.Outrossim, verifica-se a anotação de gravame às 

margens da matrícula do imóvel sob RGI nº. 55.972 (fls. 63/65), sendo 

fundamental que a inventariante demonstre se o mesmo haverá de ser 

quitado por eventual seguro prestamista (...)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715302 Nr: 10569-54.2012.811.0003

 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: EADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDCDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I. Prima facie, indefiro o pedido de emissão do alvará em nome de terceira 

pessoa estranha aos autos.

 Destarte, deverá a interesse promover abertura de conta bancária, 

informando nos autos os respectivos dados no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de restar prejudicado a expedição do alvará judicial.

Ad argumentandum, conforme fl. 60, houve a determinação pelo juízo de 

abertura de conta perante instituição bancária, excepcionalmente, em 

razão do aparente abandono pela representante legal da menor à época. 

Assim, poderá a requerente diligenciar com a finalidade de constatar se a 

r. conta bancária permanece ativa, comunicando nos autos.

II. Ademais, considerando a emissão do Alvara Judicial de Autorização à 

fl. 36, certifique-se o Sr. Gestor Judiciário acerca do cumprimento do 

mesmo, eis que ausente qualquer menção à respeito na certidão de fl. 50, 

promovendo se necessário for, consulta junto a Conta Única a fim de 

averiguar a existência de eventuais valores vinculados ao presente feito e 

referente à esse crédito.

III. Doravante, em sendo negativo a diligência, oficie-se à Caixa Econômica 

Federal solicitando informações acerca de existência de valores a título de 

FGTS e PIS/PASEP passíveis de levantamento em favor do extinto, ou 

eventual saque posterior ao óbito, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta.

 Em seguida, renove-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002792-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002792-88.2018.8.11.0003 VISTO. JUSCELINO ALVES 

DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 18 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 
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de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

(Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA 

Trata-se de ação de reparação de danos promovida por particular em face 

do Município de Rondonópolis e da autarquia SANEAR, em razão da 

desativação do antigo lixão desta cidade. No caso concreto, entendo que 

o ponto central da demanda não está diretamente vinculado à matéria 

ambiental, já que o objetivo da parte autora é obter a condenação dos réus 

por danos morais e materiais em razão do encerramento das atividades do 

lixão desta cidade. Não há nos autos nenhum relato da prática de dano 

ambiental. E mais. Pelas supostas condutas atribuídas aos réus, não 

temos nenhuma ofensa reflexa ao meio ambiente, circunstância que 

afastada a competência da Vara Ambiental desta Comarca para conhecer 

de ação de indenização decorrente do encerramento das atividades do 

lixão. Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência da vara da 

fazenda pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS A legitimidade passiva, assim como as demais 

condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas 

pelo autor na inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”. Consta na 

petição inicial que a parte autora atribuiu a cada um dos réus uma parcela 

de responsabilidade pelo dano cuja reparação postula, daí a legitimidade 

passiva. Portanto, tem a parte autora o direito de produzir as provas 

conducentes à confirmação das suas alegações, de modo que a efetiva 

configuração da responsabilidade de cada um dos réus, se confunde com 

o mérito, e como tal deve ser analisada na sentença. De outra parte, 

verifica-se que não há questões processuais pendentes a serem 

decididas, de modo que declaro o feito saneado, tendo em vista que as 

partes são legítimas e o processo está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do 

CPC). A atividade probatória servirá para comprovar a existência dos 

supostos danos experimentados pela parte autora. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) Competirá a parte autora a 

demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 

373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, por serem necessárias para o julgamento da causa. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de março de 2019, às 

.15h30min. b) As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se as partes para 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as de que o não 

comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, será aplicada 

a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, a 

advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANES DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002787-66.2018.8.11.0003 VISTO. JOZIANES DA SILVA 

MAGALHÃES ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 11 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 
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parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de 

março de 2019, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 2 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002832-70.2018.8.11.0003 VISTO. ROGERIO ALVES DOS 

SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 11 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 
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reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 

autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de 

março de 2019, às 14h30min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008469-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003151-38.2018.8.11.0003 VISTO. JOSE DE JESUS 

RIBEIRO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do SERVIÇO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE RONDONÓPOLIS- SANEAR, alegando, em 

suma: 01) trabalhou por 04 (onze) anos como catador(a) de matérias 

recicláveis no “lixão” desta cidade; 02) em setembro de 2017, encerrou-se 

as atividades naquele lixão em razão de ter sido transformado em aterro 

sanitário, levando a parte autora a perder sua única fonte de renda sem 

sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos réus; 03) foi 

construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos Provisória no Distrito 

Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar 

laborando onde firmou-se um TAC que após 6 meses seria inaugurada 

uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário (antigo lixão); 04) no Termo 

de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, no 

TAC firmado com a SEGER ficou acordado no item 09 que seria 

disponibilizado para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no 

valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses e a distribuição de 01 (uma) 

cesta básica por mês, e que tal ajuda não contemplou a parte autora; 05) a 

UTR provisória não foi suficiente para os mais de 100 catadores que 

trabalhavam no antigo lixão, sendo que a UTR não comporta a quantidade 

de catadores do lixão; 06) menos da metade dos catadores tem acesso à 

UTR, pois apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER; 

07) apesar da parte autora ser catadora, por não ser cooperada da 

SEGER, não recebeu a bolsa social e a cesta básica em razão da ajuda ter 

sido oferecida somente aos que aderiram à referida cooperativa; 08) ao 

fechar o lixão e transformá-lo em aterro sanitário os requeridos ignoraram 

os que trabalhavam, pois a bolsa oferecida não contemplou a todos; 09) a 

bolsa social e a cesta básica não foram recebidas pela parte autora, que 

não anuiu ao acordo pré-estabelecido, tendo os requeridos coagido os 

catadores a se cooperarem à Seger para receberem a bolsa social 

irrisória pelo ínfimo período de 05 meses. Em razão desses fatos, pediu a 

condenação dos réus no pagamento da bolsa social no valor de R$ 

2.250,00, do valor referente à cesta básica no valor de R$ 600,00, lucros 

cessantes de R$ 28.800,00 e aos danos morais no importe de R$ 

30.000,00, tudo acrescido de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Citado, o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contestou o pedido e arguiu a preliminar 

de incompetência, dizendo “que a matéria de fundo discutida na presente 

actio é a desativação de um lixão a céu aberto e o respectivo início de 

operação de um Aterro Sanitário, bem como, os impactos sociais destes 

atos administrativos, ou seja, é matéria de natureza inequivocamente 

ambiental, a afastar a competência deste juízo fazendário em favor da 3ª 

Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, a quem compete, 

privativamente julgar os feitos ambientais”. No mérito, negou todos os 

fatos alegados na petição inicial. Sustentou, em síntese, que os catadores 

do antigo lixão foram integrados socialmente e hoje trabalham com 

dignidade na Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável 

Nova Esperança, criada pelos próprios catadores com apoio do SANEAR 

e demais entes públicos desta cidade. Destacou, ainda, que efetivamente 

realizou a inclusão social dos antigos catadores do lixão, de modo que 

todos os pedidos formulados na petição inicial são improcedentes. Por sua 

vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, 

onde alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o 

responsável único pela destinação dos resíduos sólidos é o SANEAR, 

autarquia municipal, com personalidade jurídica própria. No mérito, o 

Município sustentou que a implantação da Política de Resíduos Sólidos é 

um poder/dever dos municípios, motivo pelo qual não pode ser imputada 

qualquer responsabilidade pelos alegados danos da parte autora. Afirmou, 

ainda, que os “entes públicos não abandonaram os catadores como 

afirmado. Ao contrário: hoje os catadores do antigo lixão trabalham com 

dignidade”. Ao final, pediu que seja julgados improcedentes os pedidos da 

parte autora. Na fase de especificação das provas, as partes pugnaram 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. Parecer do 

Ministério Público pela desnecessidade de intervenção do parquet na 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): INCOMPETÊNCIA DA 

VARA FAZENDA PÚBLICA Trata-se de ação de reparação de danos 

promovida por particular em face do Município de Rondonópolis e da 

autarquia SANEAR, em razão da desativação do antigo lixão desta cidade. 

No caso concreto, entendo que o ponto central da demanda não está 

diretamente vinculado à matéria ambiental, já que o objetivo da parte autora 

é obter a condenação dos réus por danos morais e materiais em razão do 

encerramento das atividades do lixão desta cidade. Não há nos autos 

nenhum relato da prática de dano ambiental. E mais. Pelas supostas 

condutas atribuídas aos réus, não temos nenhuma ofensa reflexa ao meio 

ambiente, circunstância que afastada a competência da Vara Ambiental 

desta Comarca para conhecer de ação de indenização decorrente do 

encerramento das atividades do lixão. Por essas razões, rejeito a 

preliminar de incompetência da vara da fazenda pública. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS A legitimidade 

passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser 

examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se 

a “teoria da asserção”. Consta na petição inicial que a parte autora atribuiu 

a cada um dos réus uma parcela de responsabilidade pelo dano cuja 

reparação postula, daí a legitimidade passiva. Portanto, tem a parte autora 

o direito de produzir as provas conducentes à confirmação das suas 

alegações, de modo que a efetiva configuração da responsabilidade de 

cada um dos réus, se confunde com o mérito, e como tal deve ser 

analisada na sentença. De outra parte, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar a existência dos supostos danos experimentados pela parte 
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autora. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, por serem necessárias para o julgamento 

da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia de 13 de 

março de 2019, às 15h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, 

ainda, a advogada parte autora, o Procurador do Município e do SANEAR. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 6 dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007207-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008906-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. S. C. (RÉU)

E. D. M. G. (RÉU)

 

Impulsiono estes autos ao Dr. THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA, 

a fim de intimá-lo a manifestar da certidão do Oficial de Justiça, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385531 Nr: 13611-24.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR, representando o polo ativo, 

para que tome ciência das informações de fls. 461/463 e querendo, 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731608 Nr: 11978-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº LEONARDO SANTOS DE REZENDE, representando o 

polo ativo, para que tome ciência que foi expedido ALVARÁ JUDICIAL 

ELETRÔNICO Nº 462854-3/2018 em favor de Resende Advogados 

Associados, conforme determinado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445570 Nr: 752-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTOS FRANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - 

OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

representando o polo ativo, PARA tomar ciência que foi expedido Alvará 

Judicial Eletrônico nº 460545-4/2018, em favor de Maria do Carmo Santos 

Franchi, conforme determinado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806340 Nr: 16778-34.2015.811.0003

 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: JUVENIL JOVEM DO AMARAL

 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:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 
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28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718606 Nr: 14073-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SALES MODESTO - 

OAB:18742, LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA - OAB:MT/9.697

 VISTO

1. Intime-se a advogada LEIDAMAR CÂNDIDA SILVA FERRARI para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, subscrever a petição de fls. 44/61, sob pena de 

não ser apreciado o pedido formulado naquela petição.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798752 Nr: 13809-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ELETRICA SÃO PAULO LTDA ME, 

JOHN ANDERSONN NERY DE SOUZA, JOSE ANDRE NERY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, MARCUS PETRÔNIO SOUZA DIAS - 

OAB:9652-O

 "(...).Com essas considerações, ACOLHO parcialmente a exceção de 

pré-executividade proposta por JOSÉ ANDRÉ NERY DE SOUZA e declaro 

a prescrição dos créditos tributários constituídos nas datas de 

14/01/2010, 14/01/2010, 29/04/2010, 01/10/2009, 22/06/2010, 17/06/2010, 

24/07/2010 e 19/07/2010, devendo a execução prosseguir em relação ao 

fato gerador 12/2009, que foi constituído em 24/11/2010.Condeno a 

Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado dos créditos tributários 

prescritos, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece a exequente.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, intime-se a fazenda para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a 

CDA atualizada com abatimento dos créditos tributários 

prescritos.Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781938 Nr: 6969-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, SONIA ELIZABETH 

BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 "(....)Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liberação dos 

valores penhorados nos autos em favor da executada e REJEITO a 

exceção de pré-executividade proposta por SABIN – SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens das 

e x e c u t a d a s ,  s u f i c i e n t e s  p a r a  g a r a n t i r  a 

execução.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 5 de dezembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 407239 Nr: 2954-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PORTEL MARTINS - 

OAB:7497/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 VISTO

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre a pretensão do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822553 Nr: 3801-73.2016.811.0003

 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: SUELI ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 822553

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida SUELI ALVES DE SOUZA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão de 

fls. 230/238.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 
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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.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de dezembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 834404 Nr: 6902-21.2016.811.0003

 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: MARLI DESSBESELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 133.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 272929 Nr: 4851-96.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Vistos etc.,

Cumpra-se a decisão – fl. 210 -.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar quanto à alegada quitação do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798752 Nr: 13809-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ELETRICA SÃO PAULO LTDA ME, 

JOHN ANDERSONN NERY DE SOUZA, JOSE ANDRE NERY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, MARCUS PETRÔNIO SOUZA DIAS - 

OAB:9652-O

 VISTO.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da exceção de pré-executividade de fls. 45/54.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272929 Nr: 4851-96.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 VISTO.

Declaro-me suspeito para processar e julgar esta demanda, por motivos 

de foro íntimo, nos termos que autoriza o artigo 145, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723401 Nr: 4394-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS FREITAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Queiroz - 

OAB:18.259 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

Depois da homologação do cálculo de R$ 36.592,87 (fls. 409) , o 

exequente informa que deseja receber apenas o valor de R$ 28.620,00 

correspondente ao teto da RPV do Município (fls. 410).

Diante da renúncia do exequente, determino seja expedido o RPV 

obedecendo ao valor do teto, ou seja, 30 salários mínimos (R$ 28.620,00).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806684 Nr: 16944-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSIMAR MORAES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, EDUARDO 

FRAGA FILHO, representando o polo ativo, para manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias acerca da petição e documentos de fl. 284/292.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783910 Nr: 7712-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRºGILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, representando o 

polo ativo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição de 

fls. 238/241 e informar se houve cumprimento efetivo da determinação 

judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815520 Nr: 1400-04.2016.811.0003

 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: EVANDRO OSCAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte requerente, advª.Denise Rodeguer OAB/MT 

15121A, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração de fls. 173/178.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 910786 Nr: 8370-49.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MORAES MARTINS, FABIANA MARQUES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intimem-se os embargantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, explicar o 

motivo de terem fixados o valor da causa em R$ 36.838,47, se o bem que 

pretendem ser liberados foi alienado por R$ 500.000,00 em 2009.

Dê ciência aos embargantes do conteúdo da certidão de fls. 44.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 909752 Nr: 8143-59.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ, 

ROSELENE REITER PILZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS WENTZ - OAB: RS 49387, 

MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - OAB:74939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

1. Certifique-se se a execução está garantida.

2. Intimem-se os embargantes para comprovarem o recolhimento das 

custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 459-21.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA, LAURA 

ARAUJO DA SILVA, JOAQUIM ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 VISTO

Intime-se a advogada LAURA ARAÚJO DA SILVA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar procuração nos autos, sob pena de não ser 

apreciado o pedido formulado na exceção de pré-executividade.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417456 Nr: 13129-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BEZERRA FELIZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARNEIRO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.757, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI 

GUALBERTO - OAB:19873/O

 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 das RPVS, a fim de permitir o sequestro dos valores 

respectivos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819452 Nr: 2725-14.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 VISTO.

EDSON MOREIRA DE SOUSA opôs embargos de declaração ao argumento 

de que houve erro material na parte dispositiva da sentença com relação a 

data do evento danoso, constando 14/08/2017, quando o correto é 

21/08/2013 (dia do acidente) (fls. 220/222).

 É o relatório.

Decido.

 Conheço dos embargos interpostos, pois tempestivos. Quanto aos seus 

fundamentos, anoto que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o evento danoso, no caso, ocorreu com a falha no 

atendimento médico no dia do acidente, ou seja, 21/08/2013, conforme 

constou às fls. 24-v da sentença.

Desse modo, anoto que o erro apontado pela parte embargante, em 

verdade, constitui mera inexatidão material, na forma do art. 494, I, do CPC.

Com essas considerações, acolho os embargos de declaração 

apresentados por EDSON MOREIRA DE SOUSA, para retificar o item “a” da 

parte dispositiva da sentença, especificamente quanto à data inicial para o 

cálculo dos juros (evento danoso), passando a constar:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e 

juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, contados do evento danoso (21/08/2013), por se tratar de 

relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 734202 Nr: 14049-06.2013.811.0003

 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: NAIR PEREIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734668 Nr: 14425-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756585 Nr: 11226-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO LUCIANO PEREIRA DE DEUS, DIVINO JOSE 

BATISTA DE ARAUJO, NEUCIR FAUTINO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 
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discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757384 Nr: 11729-46.2014.811.0003

 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: ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793448 Nr: 11639-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LETICIA BONFANTI ARBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814041 Nr: 900-35.2016.811.0003

 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: PEDRO LOPES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787826 Nr: 9362-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO, JANISE 

METRAN GARCIA, EDUARDO PERES DA SILVA, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 
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MARIA EDINA FERNANDES GARCIA, SERGIO ROBERTO GUIMARAES 

SILVA, ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, EDISON LUIS CAVALCANTI 

GARCIA, ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES, IARA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYLANE BENEVIDES DA 

SILVA - OAB:23479/O, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/O

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fls. 70, referente a notícia do falecimento do réu 

NATANIEL CRUZ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798975 Nr: 13897-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Trata-se de ação cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

A Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria 

Aparecida Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, determinou o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as restrições 

previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no artigo 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, ainda, o valor da causa desta 

ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência 

deste juízo.

Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o feito é do 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP.

Com essas considerações, em atendimento ao Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 459-21.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA, LAURA 

ARAUJO DA SILVA, JOAQUIM ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser deferido.Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente 

viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como 

primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line 

constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal.

(...).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do 

artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794058 Nr: 11914-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GRAÇA LEITE - ME, MARCELO 

GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo de 

quinze (15) dias, conforme despacho de fls. 31/33, cujo dispositivo final 

transcrevo a seguir: ".... Ante o exposto, rejeito a presente exceção de 

pré-executividade. Deixo de condenar em honorários por não ter sido 

acolhida a exceção oferecida. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar requerendo o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Às providências."

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754834 Nr: 10227-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FLORES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por seu advogado DR. FRANKLIN 

ANTONIO INACIO FREITAS - OAB nº13155/MT, para ciência do retorno dos 

autos do E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender necessário.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 750351 Nr: 7924-85.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA DE MOURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, reconheço e declaro a ocorrência da prescrição 

quinquenal, o que o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, bem como nas custas processuais, com a ressalva de suspensão do 

pagamento em decorrência do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 716221 Nr: 11585-43.2012.811.0003

 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: FACCIN LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE MACHADO GUEDES 

- OAB:OAB/PR 42.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 META 2 DO CNJ

Vistos etc.,

Converto o julgamento do feito em diligência e determino seja a parte 

autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o feito com 

documentos aptos a provar que os comprovantes de pagamento de fls. 

23/30 se referem às DACTE’s (Documento Auxiliar de Conhecimento de 

Transporte Eletrônico) de números 15 a 18, tendo em vista que não consta 

tal informação nos extratos anexados.

Com a juntada dos documentos, intime-se o requerido para, querendo, se 

manifestar também em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 731943 Nr: 12232-04.2013.811.0003

 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: NEI NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

incisos I, do CPC.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 751232 Nr: 8414-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROVINA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - SEMENTE PETROVINA, CARLOS ERNESTO AGOSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, 

incisos I, do CPC.Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença 

nos autos da execução fiscal de código 739259. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 723245 Nr: 4237-37.2013.811.0003

 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: SOARES IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - OAB:OAB/MT8555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de determinar a reinclusão do autor no Sistema Simples Nacional, a 

contar da eficácia do ato de exclusão, viabilizando o recolhimento dos 

tributos devidos no ano de 2011 pela forma prevista na Lei Complementar 

nº.123/06, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

Código de Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC.A sentença está sujeita à 

remessa necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do STJ.Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 796436 Nr: 12942-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATSUDA LTDA, NELSON 

KATSUSHIGUE MATSUDA, FUTOSHI MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 

OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 -PR

 ".....Assim, defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema Bacen-Jud, 

para garantia da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC, 

seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já 

foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes 

passos: 1) BACENJUD POSITIVOa) Se citada pessoalmente ou constando 

advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do 

art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se os 

autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no 

sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação 

disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência 

para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal 

para apresentação dos embargos.2) BACENJUD NEGATIVO a) Se 

negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 (05) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão ou arquivamento 

definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação 

dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos 

termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada 

de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF.d) 

Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, 

com a contagem do prazo prescricional. Intimem-se.Às providências."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390031 Nr: 3654-62.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTONI DA SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 
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OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTTONI DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ: 

07447841000190. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Manifestar no prazo de 05 (cinco)dias acerca do bloqueio 

realizado no valor de R$ 659,40 (seissentos e cinquenta e nove reis e 

quarenta centavos), para comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, 

sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art 16 da LEF

Resumo da Inicial: DÉBITOS REFERENTES A ISSQN - IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Despacho/Decisão: Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, 

requer que seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em 

contas bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do 

débito. Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro 

(Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line 

pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, 

que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta 

Única Judicial, (....) Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos 

por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Intimem-se.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427291 Nr: 9503-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA NOVAIS DOS SANTOS, NEUZA 

NOVAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZA NOVAIS DOS SANTOS, CNPJ: 

36953461000126 e atualmente em local incerto e não sabido NEUZA 

NOVAIS DOS SANTOS, Cpf: 48232130172. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado acerca da penhora realizada sob o 

imóvel situado à Quadra 05, Lote 01, localizada no Loteamento Jardim 

Ipanema, nesta cidade, registrado sob a Matrícula 3.169 do RGI local, bem 

como da AVALIAÇÃO do referido imóvel que é no valor de R$ 295.00,00 

(duzentos e noventa e cinco mil reais). Ficando ciente de que terá o prazo 

de 30 (trinta) dias para opor, querendo, EMBARGOS DO DEVEDOR

Resumo da Inicial: RECOLHIMENTO DO ICMS, LANÇADO POR ESTIMATIVA

Despacho/Decisão: Código 427291VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE 

EXCEÇÃOConsiderando o teor da petição de fl. 88, bem como a consulta 

realizada, nesta data, no sistema Infojud, não logrando êxito em localizar 

endereço diverso do que consta nos autos, conforme extrato anexo, 

D E F I R O  a  i n t i m a ç ã o  d a  e x e c u t a d a  p o r  E d i t a l . Às 

providências.Cumpra-se.Rondonópolis, 24 de outubro de 2018.ARISTEU 

DIAS BATISTA VILELLAJUIZ AUXILIAR – CGJPROVIMENTO 11/2018-CM

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798693 Nr: 13775-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOBIOM GONÇALVES DUARTE, JOAOBIOM 

GONÇALVES DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAOBIOM GONÇALVES DUARTE, Cpf: 

14885140110, Rg: 446.462 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOAOBIOM GONÇALVES DUARTE - ME, CNPJ: 15352826000197. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JOAOBIOM GONÇALVES DUARTE e JOAOBIOM GONÇALVES DUARTE - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E OUTROS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5385/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

 - Valor Total: R$ 180.070,10 - Valor Atualizado: R$ 180.070,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.(....). Dessa forma, promova-se a 

citação via edital dos executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem 

satisfação do débito, voltem-me os autos conclusos para análise da 

penhora. Às providências.Intime-se. Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 792905 Nr: 11494-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J ANTONIA MARQUES EPP ME, J ANTONIA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Vistos etc.,

A parte executada Jovelina Antonia Marques requer o desbloqueio de 

verbas salarias, alegando o bloqueio de R$ 3.643,09 (três mil seiscentos e 

quarenta e três reais e nove centavos) referente ao executivo fiscal em 

questão.

 Todavia, no presente executivo fiscal somente houve o deferimento da 
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citação por edital – fls.58 -, inexistindo ordem de bloqueio determinada por 

este juízo nos autos em tela.

 Além disso, nos documentos apresentados, não há qualquer 

comprovação de que o bloqueio judicial foi determinado por este juízo.

 Assim, intime-se a parte executada para apresentar o extrato retirado no 

banco que comprove a ordem de bloqueio referente a esse processo.

 Em razão do comparecimento espontâneo da pessoa natural, considero 

citadas através dessa decisão ambas as partes executadas para efetuar 

o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

executivo fiscal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796436 Nr: 12942-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIARIO MATSUDA LTDA, NELSON 

KATSUSHIGUE MATSUDA, FUTOSHI MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 

OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 -PR

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar na forma do art 854, § 3º, do 

CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à 

execução nos termos do rt. 16 da LEF, face o bloqueio Bacenjud no valor 

de R$ 2.036,75 (dois mil, trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734189 Nr: 14037-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785888 Nr: 8549-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA THIAGO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu advogado 

constituído, para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732337 Nr: 12569-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA Á 

SAUDE DOS SERVIDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218 MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES por seus procuradores a fim de manifestarem 

no prazo legal, acerca do Laudo Pericial Contábil juntados aos autos às 

fls. 305/310.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669660 Nr: 2243-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE LIMA SILVA, RHAFAEL JEAN 

SALVADOR SIDLOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

VANESSA SOUA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Intimação Drª. VANESSA SOUA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O para no 

prazo legal apresentar resposta à acusação do acusado Rhafael Jean 

Salvador Sidloski.

 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: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 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.: 683264 Nr: 14328-27.2018.811.0064

 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): MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:MT/14.574

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), para que no prazo legal, 

apresente a resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678806 Nr: 10389-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA POSSIDONIO, DAVID DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Renato Teixeira 

Barbosa, Divonete da Silva Possidonio, Jose Possidonio da Silva e Olinda 

da Silva Possidonio, Lourisvaldo dos Santos Dourado e Luzia dos Santos, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

No mais, defiro integralmente os pedidos ministeriais, pelas razões acima 

aludidas, para determinar: 1) seja expedido novo mandado de prisão 

quanto ao ora acusado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO, que tem 

prisão preventiva vigente nesta ação penal e foi indevidamente colocado 

em liberdade; 2) sejam comunicados os outros Juízos onde o acusado 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSSIDÔNIO responde a ações 

penais/execução penal (TERCEIRA E QUARTA VARAS CRIMINAIS DESTA 

COMARCA), informando seu nome correto (NÃO É JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDÕNIO DA SILVA), COM AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DE FLS. 92 

E 132, para as devidas providências de retificação.

No que tange à testemunha faltante (policial militar Flávio Marcos Teixeira 

de Almeida) e interrogatórios dos réus, designo, para tanto, o dia 09 de 

janeiro de 2019, às 16h. Para o ato, além da requisição das testemunhas 

faltantes e dos réus presos, determino a intimação do réu José Henrique 

da Silva Possidônio no endereço aludido às fls. 93, a fim de oportunizar 

seja interrogado, sob pena de revelia caso não seja encontrado. No 

mesmo local, deverá ser diligenciado para o cumprimento do mandado de 

prisão do acusado em referência, a ser expedido de imediato, conforme 

decisão do parágrafo anterior.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se com ATENÇÃO E URGÊNCIA, 

OBSERVANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683660 Nr: 14708-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 684037 Nr: 15066-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA COSTA MARQUES, JHONATAN 

ALVES CANDIDO, CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678724 Nr: 10316-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MENDES NASCIMENTO, DAVID 

LOPES BARRETO, JEAN MENDES NASCIMENTO, JOSIAS PEREIRA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:11709/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 .Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de janeiro de 2019, às 

13h30min.Intimem-se os acusados, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se necessário, 

autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade 

do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) preso(s) em 

unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) 

que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da 

expedição da referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do 

STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678894 Nr: 10473-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE AZEVEDO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Vistos etc.

Em tempo, consigno que as diligências determinadas na decisão retro 

deverão ser cumpridas imediatamente, INCLUSIVE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 652213 Nr: 1802-62.2017.811.0064

 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): JULIANO CALIS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 2019, às 16h.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680755 Nr: 12273-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA 

como incurso na pena do artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º-A, inciso 

I, do Código Penal e artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 69 do 

Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados 

pelo réu.DO CRIME DE ROUBONo que tange à culpabilidade, deve ser 

“entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado 

UELINGTON CARLOS DE OLIVEIRA foi devidamente intimado via DJE, para 

apresentar memoriais (fls. 252, 260 e 261), porém deixou decorrer o prazo 

sem apresentar qualquer manifestação, consoante certidão de fls. 262.

Em razão disso, CONDENO o advogado Dr. Fernando Ferreira Lima – 

OAB/MT 24.279/O ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 265 do 

CPP.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se pessoalmente o acusado 

UELINGTON CARLOS DE OLIVEIRA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo defensor ou informar se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública.

Consigne-se que, caso o(a) defensor(a) indicado(a) pelo réu deixe de 

apresentar a manifestação pertinente no prazo legal, o feito deverá ser 

remetido à Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código 

de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente, INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICÁRIO, visto que 

se trata de processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 685464 Nr: 16306-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL LIMA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SONTOS - OAB:12.062

 (...)a ordem pública expressamente tutelada pela norma processual penal 

pátria (art. 312 do CPP).Demais disso, não há clamor público acerca dos 

fatos, tampouco existem evidências de que o flagrado buscará obstar a 

aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução 

criminal.Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos 

justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade 

ao autuado, nos termos do art. 310, III do CPP. Assim, as informações 

contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas as medidas 

cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de 

Processo Penal.Pelo exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

autuado ISRAEL LIMA DE ARAÚJO, mediante a imposição das seguintes 

condições:1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 2) 

Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e3) Não se 

envolver em outro fato criminoso.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

autuado ISRAEL LIMA DE ARAUJO, colocando-o em liberdade, se por 

outro motivo não deva permanecer preso.Na ocasião do cumprimento do 

presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, 

que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima 

aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente 

decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 684260 Nr: 15233-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO MARTINS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:

 Vistos etc.

No que tange à testemunha Marluce Maria de Almeida, a qual, conforme 

certidão de fl. 15, não foi intimada por insuficiência de endereço, verifico 

que houve equívoco no mandado expedido, já que ali não foi mencionado o 

endereço completo aludido na missiva, faltando o número da casa da 

testemunha. Assim, designo, para oitiva da testemunha Marluce Maria de 

Almeida, o dia 17 de dezembro de 2018, às 17h30min, justificando a 

proximidade da data em razão de se tratar de feito de réu preso, que 

demanda prioridade máxima. DEVERÁ A TESTEMUNHA SER INTIMADA NO 

ENDEREÇO SEGUINTE: RUA TEOFILO FRANCISCO DA CRUZ, N. 138, 

BAIRRO VILA CANÃA, RONDONÓPOLIS/MT. Por essa razão, igualmente, 

DETERMINO SEJA A INTIAÇÃO REALIZADA INCLUSIVE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO, com máxima atenção.

Comunique-se à origem. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678815 Nr: 10397-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do ofício n. 101/DP/ROO/2018, que informa a impossibilidade de 

comparecimento do Defensor Público Dr. Maicom A. F. Vendruscolo às 

audiências do dia 13.12.2018, e tendo em vista a impossibilidade de 

comparecimento de seu substituto legal (Dr. Daniel), comunicada a este 

juízo por meio de contato telefônico, REDESIGNO a audiência para a oitiva 

da vítima para o dia 09 de janeiro de 2019, às 09h.

Considerando que aludida redesignação prejudica a realização da 

audiência de continuação do dia 17.12.2018, REDESIGNO a audiência para 
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o interrogatório do réu para o dia 10 de janeiro de 2019, às 16h30min.

Requisite-se o réu Severino José da Silva, salvo para a audiência do dia 

09.01.2019.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público. Intimem-se.

 Cumpra-se imediatamente, INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630121 Nr: 2384-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL GONZAGA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 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), da extinção da punibilidade de fls. 

60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630121 Nr: 2384-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL GONZAGA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento de fls. 03-A e comprovantes de 

fls. 50, consoante certificado às fls. 58.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado UZIEL GONZAGA DE FREITAS.

Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado, nos termos do 

art. 337 do CPP, caso tenha havido o devido pagamento, dada a ausência 

nos autos do comprovante pertinente. Em caso positivo, intime-se o 

sentenciado para indicar seus dados bancários. Desde já autorizo a 

expedição de alvará para liberação do valor objeto do depósito judicial.

 Certifique-se se houve a restituição da CNH pertencente ao sentenciado. 

Em caso negativo, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, 

expedindo o necessário.

Nada mais havendo pendente, arquive-se, com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630121 Nr: 2384-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL GONZAGA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683648 Nr: 14696-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVETON DANILO DE MACIEL OU WEVERTON 

DANILO DE MACIEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

Designo audiência para realizar o interrogatório da acusada Maria 

Aparecida da Silva para o dia 17 de dezembro de 2018, às 13h30min, 

devendo ser comunicado ao Juízo deprecante. Nesse sentido, registro 

que o endereço exato da acusada referida foi ora comunicado a este 

Juízo, sendo o seguinte: “Rua 05 (Ou Rua Principal), quadra 13, casa 17, 

bairro Residencial Jardim Magnólia, próximo à Rodovia do Peixe, 

Rondonópolis/MT, telefone (65) 9 9694-8082”. CUMPRA-SE INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO, haja vista que estamos diante de carta precatória 

de réu preso, que demanda máxima prioridade em seu trâmite.

 Expeça-se imediatamente mandado de intimação para a acusada no 

endereço acima informado.

Intime-se o advogado da ré, qual seja, Dr. Tales Passos de Almeida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683648 Nr: 14696-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVETON DANILO DE MACIEL OU WEVERTON 

DANILO DE MACIEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório dos réus para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h45min.

Intimem-se e requisitem-se os réus.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680625 Nr: 12152-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164/O

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 16h50min.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613547 Nr: 4099-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 
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termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WESLLEY COSTA SOUZA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658063 Nr: 7265-82.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DINIZ RODRIGUES, WESLLEY DOS 

SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação aos acusados MANOEL DINIZ RODRIGUES 

e WESLLEY DOS SANTOS ANDRADE para, querendo, apresentem 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados não 

constituírem defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhes um 

defensor público ou dativo para patrocinarem a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não terem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residencial e/ou comercial, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673220 Nr: 5354-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) No entanto, conforme certidão retro e consulta ao sítio do TJMT na 

internet, restou cumprida apenas a carta precatória destinada ao 

interrogatório do réu, a ser realizado no dia 10 de janeiro de 2019 (Carta 

Precatória código 560047, Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea 

Grande/MT). Resta, portanto, iniludivelmente prejudicada esta solenidade, 

diante da não intimação do réu. De outro lado, até hoje não foi conferido 

cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do réu nesta 

ação penal, no dia 02 de agosto de 2018, ou seja, há mais de quatro 

meses. Assim sendo, à luz de tudo quanto foi exposto, determino: 1) SEJA 

OFICIADO AO DOUTO DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE PARA COMUNICAR SOBRE A NÃO DISTRIBUIÇÃO DAS 

MISSIVAS DE FLS. 99 E 101 NAQUELE JUÍZO, ENVIADAS NO ÚLTIMO DIA 

14 DE NOVEMBRO, PARA AS APURAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUE 

ENTENDER ADEQUADAS; 2) SEJA SOLICITADA A IMEDIATA 

DISTRIBUIÇÃO DA MISSIVA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NESTE FEITO; 3) SEJA EXPEDIDA NOVA 

CARTA PRECATÓRIA PARA INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE ORA REDESIGNO PARA 

O DIA 14 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13H30MIN. Para o ato ora designado, 

expeça-se novo mandado de intimação da vítima Nicolly Santana Pacheco 

e Pedro Henrique de Oliveira Rodrigues (no endereço RUA JERÔNIMO 

NUNES DE CAMARGO, N. 451. BAIRRO BELO PANORAMA, 

RONDONÓPOLIS/MT. CELULAR: (12) 99779.3273). Requisitem-se os 

policiais militares e civil arrolados como testemunhas. Saem os presentes 

intimados. Proceda-se ao necessário, com a celeridade e urgência que o 

caso reclama.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680625 Nr: 12152-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164/O

 Intimação Dr. LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB 16164/O para audiência 

designada neste juízo para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 16h50min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 683648 Nr: 14696-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVETON DANILO DE MACIEL OU WEVERTON 

DANILO DE MACIEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 INTIMAÇÃO DO DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA, OAB/MT 15217/O, 

PARA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 17 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, NA CARTA PRECATÓRIA Nº 

14696-36.2018.811.0064

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631023 Nr: 3177-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMAR - ALVES & GODOY LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MADEMAR- ALVES 

& GODOY LTDA- ME- ADMINISTRADOR CLOVIS NERES TAVARES, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28.05.2019, às 17h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628815 Nr: 1426-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINAN VINICIUS CASTELHANO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RENAN VINICIUS 

CASTELHANO CASTRO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.07.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637279 Nr: 8135-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório do réu, com o 

retorno da missiva enviada para a Comarca de Campo Grande/MS, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Solicito informação do cumprimento da carta precatória enviada para a 

Comarca de Campo Grande/MS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675191 Nr: 7122-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, TIAGO 

PEREIRA DA SILVA, MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, 

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus Antônio Torquato 

de Souza e Mate, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632600 Nr: 4400-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édison Fernando Piacentini - 

OAB:978/RO

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Erivaldo José dos 

Santos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14.10.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616166 Nr: 6860-85.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu OLIVIO PEREIRA 

FERREIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16.07.2019, às 16h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619565 Nr: 2648-84.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625650 Nr: 7833-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE RODRIGUES DOS SANTOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas 

supramencionadas.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como da revelia do 

réu, com o retorno da missiva enviada para a Comarca de Viçoça/AL, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos ás 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Solicito informação acerca do cumprimento da missiva enviada para a 

Comarca de Viçosa/AL (f.134).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658010 Nr: 7224-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18.254-B/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOÃO GABRIEL DE 

OLIVEIRA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2019, às 14h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629915 Nr: 2218-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JEFERSON RENATO 

DA SILVA RODRIGUES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2019, às 15h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629836 Nr: 2143-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GABRIEL ALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de oficio à 

autoridade policial solicitando o envio do laudo pericial.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

com o envio do laudo pericial, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668570 Nr: 1362-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO BARROS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu HYAGO BARROS 

LOPES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635008 Nr: 6222-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 90 que a ré Lúcia Santos Ferreira 

apesar de intimada deixou de comparecer, ou justificar sua ausência a 

este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos legais do 

instituto.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido, após, voltem os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642493 Nr: 3889-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas 

supramencionadas.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Damião Bruno Martins Feitosa, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal (fl. 115), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia do réu, com o 

retorno da missiva envidada para a Comarca de Poxoréu/MT, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675500 Nr: 7408-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR CONCEIÇÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ALDEIR CONCEIÇÃO 

FERREIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.10.2019, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612435 Nr: 2906-31.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré ROSIMEIRE BATISTA 

DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.06.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649301 Nr: 9592-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641761 Nr: 3220-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322532 Nr: 707-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o fim requerido, após, voltem os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668917 Nr: 1646-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BALBINO MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 
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ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640016 Nr: 1577-76.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Michell José Giraldes Portela como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665950 Nr: 14142-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELLYN ZAMPARONI FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 Autos nº 14142-38.2017.811.0064 – Cód. 665950

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Evellyn Zamparoni Freitag como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673369 Nr: 5498-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERNANDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 5498-72.2018.811.0064 – Cód. 673369

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada Patrícia 

Fernandes Costa como incursa no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela poderá arguir preliminares e alegar tudo que a 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667450 Nr: 470-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Antonio 

Mizael Silva Souza como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635810 Nr: 6982-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR PAIVA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Vistos.

Considerando a localização de novo endereço do réu junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se proceda a nova 

citação/intimação do mesmo.

Restando infrutífera a nova tentativa de citação do acusado desde já, 

determino sua citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668917 Nr: 1646-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BALBINO MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1646-40.2018.811.0064 – Cód. 668917

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Lucas 

Balbino Magnani como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628928 Nr: 1515-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME PERFEITO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fls. 

57 e 66) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do 

Código de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) 

nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 12 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.

Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630319 Nr: 2540-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO ARAUJO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 AUTOS - N.º 630319

Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 

70) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Outrossim, analisando os elementos que instruem o processo, não verifico 

a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes 

quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Por fim, a realidade fático/processual ora apresentada é insuficiente para 

concluir pelo preenchimento dos fundamentos descritos no art. 312 do 

CPP, sobretudo porque o(s) crime(s) apurado(s) não é(são) 

considerado(s) grave(s) e não foi(ram) praticado(s) mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa, de maneira que numa eventual condenação – 

fazendo-se um juízo prospectivo da reprimenda – conclui-se que o regime 

a ser fixado não será o fechado, motivo pelo qual deixo de decretar a 

prisão do(s) acusado(s).

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos 

relatórios estatísticos (item 7.1.6 da CNGC).

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 270459 Nr: 1208-44.2000.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES PAULO QUEIROZ, EUCLIDES ROSA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Visto em correição.

 Considerando que esta magistrada estará participando de curso a ser 

realizado na cidade de Cuiabá/MT nos dias 12 a 14 de dezembro de 2018, 

REDESIGNO o dia 19/02/2019, às 09h00min, para realização da necessária 

audiência.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 613148 Nr: 3675-39.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Visto em correição.

 Considerando que esta magistrada estará participando de curso a ser 
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realizado na cidade de Cuiabá/MT nos dias 12 a 14 de dezembro de 2018, 

REDESIGNO o dia 30/01 /2019, às 09h00min, para realização da 

necessária audiência.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 625202 Nr: 7496-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Analisando os autos vê-se que ao réu foi concedida liberdade provisória 

em janeiro de 2015. Todavia, conforme consta no sistema Apolo o 

acusado cometeu novo tráfico de entorpecentes em 2017, inclusive sendo 

condenado nos autos 658662 deste juízo. Pelo cometimento do novo 

crime, é obvio que a liberdade deve ser revogada, já que a reincidência 

específica impõe a necessidade de salvaguardar a ordem pública, vez que 

o réu solto não tem disciplina e volta a delinquir. Assim, decreto a prisão 

processual do acusado. A esposa do réu ratifica a manifestação de fls. 

164, que indica que o advogado constituído é Clayson Batista, que não foi 

intimado. Desta feita e pela ausência da testemunha Valdeci, resta 

impossibilitada a audiência. Redesigno audiência de continuidade para o 

dia 11 de janeiro de 2019, às 13h30min. Requisite-se o policial militar 

faltante e saem intimadas as testemunhas da defesa. Anote-se no Sistema 

Apolo o novo causídico e o intime. Saem os presentes intimados.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 (...) CONDENO o acusado HUGO DIAS ALMEIDA, a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo crime de 

ameaça e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples pela 

contravenção penal de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da 

pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, 

ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685645 Nr: 16479-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Código: 685645

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681464 Nr: 12881-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 Código: 681464

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado Renato Silva da Cruz, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática das condutas 

típicas previstas no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais, em observância ao disposto na Lei 11.340/06, 

pelos seguintes fatos constantes na denúncia.

A denúncia foi recebida dia 07/12/2018 (fls. 73).

 O acusado, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de 

autorização para em suma, mudar de comarca e cumprir as medidas 

cautelares perante outro Juízo, consoante se verifica de fls. 59/70.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, não se opôs ao 

pedido, conforme consta da cota ministerial de fls. 05.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, determino a citação pessoal do acusado, conforme 

determinado na decisão de fls. 73.

Após, com a citação pessoal do acusado, defiro o pedido de fls. 59/66, 

tendo em vista que o requerente juntou aos autos comprovante do local 

onde irá residir na Comarca de Jandaia/GO.
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 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 05, 

DEFIRO o pedido de fls. 59/66.

Outrossim, fica o acusado advertido acerca do cumprimento 39/40, bem 

como as consequências acerca do descumprimento.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680753 Nr: 12271-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24589/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:OAB/MT 

11.152

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face 

do réu JULIANO DE SOUZA LIMA, brasileiro, solteiro, fiscal de pátio, 

nascido em 22/07/1990, filho de Antônio Carlos de Lima e Maria Antônia de 

Souza Lima, inscrito no CPF nº 030.403.631-58, atualmente recolhido no 

Presídio Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), PRONUNCIANDO-O com 

incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c 

§2°-A, inciso I, c/c com o Artigo 121, §7°, inciso III, todos do Código Penal 

e, Artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, tudo na forma do Artigo 69 do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei nº 8.072/90 e Lei nº. 

11.340/06, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Em relação ao disposto no Artigo 

413, § 3º do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão 

presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois 

seria um verdadeiro despropósito o acusado responder a todo o processo 

preso e, depois de pronunciado pela prática de crime de homicídio 

qualificado, ser colocados em liberdade.Além disso, o acusado 

permaneceu preso no curso do processo (e assim deverá continuar), 

considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva 

previstos no Artigo 312 e 313 do CPP (para a garantia da ordem pública, 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 

penal). [...]Em respeito ao princípio constitucional da presunção da 

inocência, deixo de determinar o lançamento do nome do acusado no rol 

dos culpados, o que será feito após eventual condenação com trânsito em 

julgado.Por fim, preclusa a decisão de pronúncia, independentemente de 

nova determinação, os autos devem ser encaminhados ao juiz presidente 

do Tribunal do Júri (Artigo 421 do CPP), 1ª Vara Criminal desta Comarca, 

para os fins previstos nos Artigos 422 e seguintes do Código de Processo 

Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se na formado Artigo 420, inciso I, 

do Código de Processo Penal. Às providências.Rondonópolis, 12 de 

Dezembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 600543 Nr: 4979-44.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 (...) O Ministério Público não fez nenhum requerimento. Vistos 

etc.Considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

inclusive, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com consequente cumprimento do mandado de prisão (fls. retro), só resta 

a este Juízo determinar a remessa das peças necessárias, juntamente 

com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal 

desta Comarca. Acolho a pretensão ofertada pela defesa nesta 

oportunidade, com a aquiescência, do Digno Promotor de Justiça, para que 

seja oficiado ao Sistema Prisional, a fim de que adotem as providências 

necessárias, para que o ora custodiado, condenado na presente ação 

penal, seja encaminhado ao Raio Evangélico, a fim de garantir a sua 

integridade física e pelo fato de ter declarado ter nível superior. Após o 

que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Saem as partes devidamente intimadas. Não havendo óbice 

na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, João Victor – Estagiário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito Augusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaAlan Vieira 

RochaAdvogado Adilson de Souza Oliveira Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 326773 Nr: 4804-21.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Código: 326773

Vistos etc.

Inicialmente, considerando que o advogado dativo apesar de devidamente 

intimado manteve-se inerte, bem como que em relação ao acusado foi 

aplicado o Artigo 367 do Código Penal (fls. 389), NOMEIO a Defensoria 

Pública, por seu digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do 

acusado.

Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência das oitivas das 

testemunhas arroladas pela defesa Jailson Coelho de Oliveira, Aparecida 

Duarte Rodrigues, Alzira Almeida Paranha, Maria Evangelista de Oliveira, 

Raigo Evangelista de Oliveira e Sandra Evangelista de Oliveira, ante o teor 

da manifestação de fls. 402/vº.

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de Dezembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 270/2018-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 que a servidora Silvana Cavalcanti Barsand Pinheiro, 

matrícula 3227, Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária do 

SEJUSC, estará afastado de suas funções por motivo de férias, no 

período de 07.01.2019 a 20.01.2019;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora DESIGNAR a servidora Maria Rita de Oliveira, 

Matrícula n. 6098, CPF N. 510.554.066-20 Técnica Judiciária PTJ, para 

exercer a Função de Gestora Judiciária do SEJUSC, no período de no 

período de 07.01.2019 a 20.01.2019; Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 12 de dezembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUSTAVO VIESBA OAB - PR83637 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE IOANNIS TSILFIDIS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da parte requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da proposta de honorários 

apresentada ID nº17020848.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010350-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCIAN DE CAPIVARI-TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENI ODILA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERIDO)

QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias: Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16826713 

).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006616-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LIMA COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para 

no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, indicando-as com objetividade 

e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. SINOP, 13 de dezembro de 2018. 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009390-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ELIZEU DOS SANTOS PONTE OAB - 966.325.691-53 (REPRESENTANTE)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para 

no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, indicando-as com objetividade 

e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. SINOP, 13 de dezembro de 2018. 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010792-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

G.E.RAIZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias: Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16745277).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010955-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F V MOTA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA OAB - MS11218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. GOMES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias: Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16909096 

).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008094-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MADALENA CUBINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para 

no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, indicando-as com objetividade 

e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. SINOP, 13 de dezembro de 2018. 
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LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010683-27.2018.8.11.0015

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:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias: Manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16973088 

).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013896-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE 

DECURSO DE PRAZO ID Nº 17054915. SINOP, 13 DE DEZEMBRO DE 2018 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010139-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOUZA SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias; Apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ou 

manifestar face sua ausência, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

17030568 ).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o endereço localizado por meio da pesquisa 

INFOJUD no ID 16977113.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010879-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010879-94.2018.8.11.0015. IMPUGNANTE: 

BANCO DO BRASIL S.A IMPUGNADO: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI 

Vistos etc. Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da impugnação apresentada (art. 12 da Lei n.º 

11.101/2005). Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir 

parecer no prazo de 05 dias, com a juntada de documentos necessários, 

nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei n.º 11.101/2005. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011825-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO LUIZ DASSI (EXECUTADO)

ALFA AUTO CENTER EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca dos endereço localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004663-54.2017.8.11.0015

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:

SOMAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (EXECUTADO)

CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009618-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DIAS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LEITE PEREIRA (RÉU)
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INTIMAÇÃO dos advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010098-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009133-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012269-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-90.2018.8.11.0015

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:

CEREALISTA CANGUCU LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o endereço localizado por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000844-75.2018.8.11.0015

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:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o endereço localizado por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008916-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008038-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TREVIZAN DA SILVA (REQUERENTE)

ELIENE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS (REQUERIDO)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007121-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA SELENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre os endereços localizados por meio dos sistemas 

eletrônicos conveniados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000119-23.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOACIR BATISTA DOS REIS Vistos etc. 

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Em que 

pese o pedido efetuado pelo exequente, de p. 56, não estar guarnecido 

com a planilha atualizada de débitos, proceder-se-á pesquisa por meio do 

sistema BACENJUD, de acordo com o valor demonstrado na inicial. Logo, 

PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Joacir Batista dos 
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Reis, inscrito no CPF n.º 057.501.838-07 até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 23.651,60 ((vinte e três mil seiscentos e 

cinquenta e um reais e sessenta centavos).). Se exitoso o bloqueio de 

importância, DETERMINO seja transferida para a conta depósitos judiciais, 

vinculando-a a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. 

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente 

para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não 

havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, 

intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de dezembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000119-23.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOACIR BATISTA DOS REIS Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A. em face de Joacir Batista dos Reis, ambos qualificados. Realizada 

penhora de ativos financeiros na conta do executado via Bacenjud, 

conforme decisão de Id. 16893222 e extrato de Id. 16979253 e Id. 

17047382. Manifestação do executado de Id. 17025788, a informar que ele 

é servidor público estadual e possui sete filhos como dependentes e não 

tem outra fonte de renda. O montante penhorado é verba salarial e tem 

caráter alimentar, destinada ao seu sustento e de sua família. Alegou que 

os valores constritados em sua conta são absolutamente impenhoráveis 

por tratar de salário. Em razão disso pugnou pela desconstituição da 

penhora. Por fim, requereu a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O art. 833 do CPC dispõe sobre os 

bens que são absolutamente impenhoráveis, trazendo em seu inciso IV, 

complementado pelo seu § 2.°, a impenhorabilidade de salários, assim 

redigido: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto 

nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, 

bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 

art. 529, § 3o”. O cerne da controvérsia consiste em verificar se os 

valores bloqueados são oriundos de salário. O que, em caso positivo, 

levaria à liberação da constrição eletrônica, por força do art. 833, inciso 

IV, do CPC, não sendo a execução movida por dívida alimentícia. In casu, a 

parte executada conseguiu demonstrar que os valores bloqueados são de 

natureza salarial, sendo, portanto impenhorável. É o que corrobora o 

extrato da conta bancária de Id. 17025891 e holerite de Id. 17025892, 

demonstrando que os valores bloqueados são referentes ao recebimento 

de proventos depositados pelo Estado de Mato Grosso, fonte pagadora do 

executado. Assim, não custa lembrar que a execução deve observar os 

meios menos gravosos para o devedor. Dicção do art. 805 do CPC. 

Embora seja promovida no interesse do credor, garantindo o patrimônio 

daquele as dívidas que ostentar. Forte nos arts. 789 e 797 do CPC. Nesse 

sentido, à luz do entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves[1], o patrimônio do devedor é responsável pelas suas 

dívidas. No entanto, apesar do seu patrimônio ser responsável, não é todo 

o patrimônio, tendo exceções que estão elencadas no mencionado art. 

833 do CPC, dentre elas a vedação a penhora de salário que aqui se 

discute. Nessa conjuntura, pontuado que referida impenhorabilidade se dá 

em respeito à dignidade da pessoa humana prevista no art. 1º, inciso III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que é fundamento do 

Estado Democrático de Direito. Quando o legislador estabeleceu limites 

visou assegurar ao executado o mínimo de dignidade, buscando sempre o 

equilíbrio entre a satisfação do crédito exequendo e a dignidade do 

executado. Assim, a penhora realizada afeta a dignidade ou subsistência 

do devedor, visto que se trata de verba exclusivamente salarial, utilizada 

em prol do seu sustento e de sua família. Ainda que englobe décimo 

terceiro. No extrato de Id. 17025891 está consignado que o crédito de R$ 

22.160,85 é recebimento de proventos, significando salário, impenhorável, 

conforme já frisado. Já no holerite de Id. 17025892 é revelado o 

pagamento de gratificação natalina (13º salário). Portanto, evidenciado 

que o saldo bloqueado tem origem exclusivamente em verba salarial do 

executado, inclusive sem quaisquer outros créditos que pudessem 

deduzir não sê-lo, até mesmo por não sinalizar origem, se fosse o caso. 

Segundo escólio do ilustre doutrinador Humberto Ávila[2], a razoabilidade 

visa trazer harmonia nas relações, ou seja, entre os meios utilizados e a 

finalidade que pretende atingir. Bem como observar a peculiaridade de 

cada caso, para que possa ser encontrada solução justa, equilibrada e 

efetiva. Por outro lado, a proporcionalidade, nos ensinamentos do 

mencionado doutrinar, tem como acepções adequação, necessidade e a 

proporcionalidade propriamente dita. Para tanto, leva-se em conta se a 

medida adotada é adequada, ou seja, alcança o fim para qual se destinou, 

bem como se, de todos os meios disponíveis, o adotado é o necessário, 

não havendo outro meio menos restritivo de direito, e se alcança a 

proporcionalidade, ou seja, se há harmonia entre as vantagens alcanças e 

as desvantagens provocadas pelos meios empregados. Logo, no caso em 

tela, existem outros meios de satisfazer a execução que não afete a 

dignidade do executado, não sendo razoável e proporcional utilizar o 

subsídio integral do executado, que legalmente é caracterizado pela 

impenhorabilidade, para satisfazer um crédito de natureza comum, 

inclusive na petição inicial a parte exequente indicou à penhora, para 

satisfazer o seu crédito, um veículo do executado. Nesse sentido, o firme 

entendimento pretoriano, com destaques em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - 

PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - 

NATUREZA ALIMENTAR - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa 

previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de 

natureza salarial, salvo exceções previstas no § 2º. Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do 

próprio sustento. (TJ/MT-AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018); “AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, é vedada a 

penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do 

CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.575.045; Proc. 2015/0313420-2; PR; 

Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 27/02/2018; DJE 

08/03/2018; pág. 1988); “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. 

IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo a 

decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e 

que a penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal. 2. Deste 

modo, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o 

entendimento firmado no âmbito deste e. STJ acerca da matéria, segundo 

o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do 

art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente 

quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. 
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Agravo interno não provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-REsp 

1.709.568; Proc. 2017/0289270-0; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques; Julg. 24/04/2018; DJE 03/05/2018; pág. 2156). Por esta 

razão, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Noutro viés, 

quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, embora a parte 

executada tenha declarado ser pobre, não aparenta pobreza alguma na 

acepção jurídica da palavra, haja vista que percebeu a título de 

remuneração a quantia líquida de R$ 22.160,85 em 11/12/2018. Pelo 

holerite de Id. 17025892 ele próprio documentou que tem um rendimento 

mensal bruto, pois este retrata o pagamento do seu décimo terceiro, na 

ordem de R$ 30.186,57. Ora, quem é pobre não possui esse valor a título 

de remuneração mensal, que é o suficiente para garantir a sua dignidade, 

não afetando-a em nada se tiver que custear o processo. Aliás, a própria 

dívida exequenda, decorrente de uma cédula de crédito bancário, mostra a 

confiabilidade financeira usufruída no mercado, obtendo empréstimo sem 

avalista. O que geralmente só é facultado pelas exigentes instituições 

bancárias a quem goza de prestígio abonatório pessoal respeitável. 

Nuances que o afastam insofismável da linha de miséria inveridicamente 

sustentada. As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é 

garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que 

simplesmente o declaram, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso, sob pena vulgarizar o termo e estender o 

benefício a todos, sem discriminação legal, instituindo a sonegação fiscal 

como regra formal e sem lastro fático. Portanto, convém prover as custas 

e despesas pertinentes ao processo, acaso sucumbente ao final, como 

regra geral, tendo em vista que os fatores objetivamente apontados 

indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do processo, 

mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar que a mera 

afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício 

vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 

1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração 

ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que 

evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a 

hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo constitucional 

é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada 

quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita 

deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da Lei 

respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos 

comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial 

gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma 

ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta. 

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a 

parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas 

presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial 

por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade 

inserto na Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora 

compilada do Sodalício mato-grossense, com destaques em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

08/05/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os 

benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos que 

comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência financeira. 

Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l. 060/50, o juiz não está obrigado a 

conceder os benefícios da justiça gratuita diante da mera juntada de 

declaração de pobreza. A hipossuficiência tem presunção relativa e deve 

ser evidenciada satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo”. 

(TJ-MT; APL 101422/2017; São José do Rio Claro; Rel. Des. Sebastião de 

Moraes Filho; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; pág. 49); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto Posto, defiro o pleito do executado de Id. 17025788, de modo 

a reconhecer como impenhorável o valor constritado, por se tratarem de 

verba salarial, e determinar que sejam restituídos ao executado, mediante 

liberação na conta bancária objeto da penhora, já que ainda não se 

efetivou a transferência para a Conta Depósitos Judiciais, senão apenas o 

bloqueio pelo sistema BACENJUD. Intime-se a parte exequente a indicar 

outros bens a penhora, inclusive insistir no veículo indicado, se for o caso. 

Por fim, indefiro o benefício da Assistência Judiciária pretendido pelo 

executado, nos termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do 

insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 3ª edição. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. Pág. 

1369/1372. [2] ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 14ª edição. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 2013. pág. 173 e 181.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011771-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIVA (EXEQUENTE)

PEDRO RIVA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE DA SILVA MADRUGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011771-03.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO RIVA 

& CIA LTDA, PEDRO RIVA EXECUTADO: SHIRLENE DA SILVA MADRUGA 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo 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”, a 

teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento da inicial, conforme 

dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do 
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feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de 

dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131407 Nr: 10623-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, 

LUCIENE CILIÃO SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil 

em face de Almir Salvadori e outros, todos qualificados.

Extraído que as partes transacionaram em solenidade outrora realizada, 

às p. 119/126. Acordo já homologado, em decisão de p. 127.

É o sucinto relatório.

 Decido.

 Já resolvida a pendenga de forma amistosa e definidas as condições, 

tendo o acordo já homologado e coligido para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil.

 Determino que decorrido o prazo de suspensão estabelecido, 

manifeste-se a parte autora dando prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 dias, pugnando o que de direito entender, cientificando-o de que seu 

silêncio será interpretado como quitação total da quantia acordada e 

consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156926 Nr: 4012-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE 

SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, LUCIENE CILIÃO SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

 Sobre a petição de p. 335/338 e documentos de p. 339/362, em respeito a 

dialeticidade, diga a parte exequente em 05 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155557 Nr: 2841-57.2011.811.0015

 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: GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYSE REZENDE BARBOSA, MARCO 

ANTONIO DOS SANTOS - ESPÓLIO, RICHARD PRADO DOS SANTOS, 

ROBERT ANTONIO PRADO DOS SANTOS, SOLIANE RAIMUNDO DOS 

SANTOS, CARLA GISLEIA PEREIRA, ROBSON SERGIO LEAL, CLAUDIA 

EVANIR LEAL, VANESSA PEREIRA LEAL, DANIELA PEREIRA LEAL, 

CAMILA PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MG/105.529, HABIB ABUD CABARITI - OAB:MG/38.604, JOSE 

ANTONIO APARECIDO OLIVEIRA - OAB:95591

 Vistos etc.

Quanto ao pleito de p. 235, no qual a requerente solicita expedição de 

ofício ao INSS e ao Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de localização 

do atual endereço do requerido Robson Sergio Leal, necessário se faz 

para sua efetivação, a filiação e a data de nascimento dele, dados estes 

que não foram disponibilizados no processo, o que impossibilita a 

realização da consulta.

 Com efeito, intime-se a parte requente para que, no prazo de 05 dias, 

traga aos autos os dados necessários do requerido acima indicados para 

efetivação da consulta.

Noutra senda, indefiro, o pedido de nova citação da requerida Camila 

Pereira Leal, haja vista que a citação desta já foi realizada, conforme carta 

de citação e aviso de recebimento de p. 190, verso.

 Determino, no mais, que seja realizada nova tentativa de citação da 

requerida Vanessa Pereira Leal, por meio de carta precatória, que deve 

ser expedida para cumprimento no endereço informado nos autos à p. 

228.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159552 Nr: 6858-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO NÃO- PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO PAULO - ME, AGUSTINHO DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com efeito, a penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, é medida 

prioritária, dispensando qualquer procedimento prévio de busca de outros 

bens, conforme a gradação legal do art. 835, inciso I, do CPC.

 No entanto, para que seja realizada a penhora deve haver esgotamento 

de todas as diligências para localização da parte devedora, de modo a 

garantir a sua defesa, o que não é o caso dos autos.

 Por sua vez, o ato citatório determina o ingresso da parte executada na 

relação processual, sendo inviável a constrição de seu patrimônio antes 

mesmo de integrar o polo passivo na execução, de modo a possibilitar, 

inclusive, o pagamento da dívida ou a garantia da execução com a 

nomeação de bens à penhora, direitos do executado.

Neste sentido, o seguinte aresto ora compilado, que segue com 

destaques:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

CITAÇÃO. Imprescindível a citação da parte executada para a realização 

de penhora on line de ativos financeiros depositados em nome desta. 

Necessidade de observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa em relação ao débito em execução. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (TJ-RS - AI: 70054330477 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/04/2013, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013).

Não se olvide que o art. 830 do CPC determina que, “Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução”.

 Todavia, na hipótese em questão não houve essa possibilidade, cabendo 

antes, em respeito ao due process of low, efetivar a integração da lide.

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de penhora on-line e determino que a parte 

exequente apresente, no prazo de 05 dias, o endereço atualizado da parte 

executada ou pugne o que entender de direito, sob pena de julgamento do 

processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 2319-11.2003.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONISETE BARROS, MORETTI & 

ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - 

COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIMAR PASIN DE GODOY - 

OAB:OAB/PR 17.398, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARIKAWA 

- OAB:113031/SP, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT 3.504-A, 

Priscila Kátia Miguel Fakine - OAB:OAB/MT 13.706-O

 Vistos etc. [...] Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios, posto que preenchidos os demais pressupostos recursais. 

Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material nas decisões objurgadas, razão pela qual as 

mantenho ipsis litteris nos exatos moldes em que foram prolatadas. 

Atenda-se integralmente a decisão de p. 856/859, liberando-se os valores 

na forma determinada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169955 Nr: 5011-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMATOL - INDÚSTRIA DE MADEIRAS TOMELIN 

LTDA. ME, TARCÍSIO EDEVALDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN, CLAUDINEIA 

BRIGO TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução de título executivo extrajudicial aviada por Banco do 

Brasil S/A., em face de Imatol – Indústria de Madeiras Tomelin Ltda. – ME, 

Tarcísio Edevaldo Tomelin, Claudineia Brigo Tomelin, Ademir Tomelin e 

Adriane Zaubler Tomelin, todos qualificados, vindo a parte exequente, 

após acordo homologado à p. 174, , informar o seu cumprimento integral à 

p. 177.

Relatados e examinados.

 Decido.

As partes entabularam acordo, consoante p. 171/173, homologado à p. 

174, e informado, enfim, o seu cumprimento integral à p. 177.

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 as despesas processuais por conta da parte executada, bem 

como honorários advocatícios, conforme acordado.

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, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180329 Nr: 1155-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA

 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:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos 

dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta.Nada mencionado no acordo pelas partes 

quanto às custas e as despesas processuais originarias. Portanto, 

condeno-as a pagá-las, pro rata (art. 90, § 2º, do CPC). Quanto as custas 

remanescentes, porventura existirem, ficam a cargo da parte executada, a 

teor do pactuado.Por fim, a parte executada arcará com os honorários 

advocatícios, conforme acordado.Por fim, ante a cisão de p. 136/146, 

altere-se a capa dos autos, para fazer constar no polo ativo o Banco 

Bradesco S/A.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, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262966 Nr: 5389-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPACTO LTDA, ERNANI 

PEDROTTI, ROSANGELA ELIZABETE LEAL PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de citação da 

parte executada por edital e o pedido de penhora online, e determino a 

intimação do exequente, para que em 05 dias, apresente o endereço 

atualizado da parte executada, ou pugne o que entender de direito, sob 

pena de julgamento do processo sem resolução de mérito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263886 Nr: 5903-32.2016.811.0015

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA MORTELARO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados mencionados, a serem 

os extratos agregados ao feito.Quanto ao pedido de localização de 

endereços via sistema RENAJUD, indefiro, tendo em vista que referido 

sistema não possui o condão de localizar endereços, e sim bens. Acaso 

não sejam localizados endereços inéditos, conclusos para análise do 

pedido de citação por edital. A seguir, pronuncie-se a parte acionante no 

prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123085 Nr: 2255-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA EVARISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO SETOR COMERCIAL 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).
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 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267341 Nr: 7953-31.2016.811.0015

 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: WILSON ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA PACHECO, JOHN 

LENNON SILVA PACHECO, LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Certifico que a contestação protocolada às fls. 115/191 é tempestiva, 

assim intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121854 Nr: 1014-45.2010.811.0015

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue 

o preparo de Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Sorriso/MT, 

para citação do Requerido, ou no mesmo prazo requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9865 Nr: 3301-64.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE PEREIRA SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO EXECUTADO PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE TRAMITA 

PERANTE A 4ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, CONFORME AUTO DE 

PENHORA ÀS FLS. 272.

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009863-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA DE AZEVEDO NEVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA 

COSTA PROCESSO n. 1009863-08.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

27.812,00 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: DEYSE SACKSER DOS SANTOS 

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 812, - DE 350/351 A 914/915, SETOR 

RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-366 POLO PASSIVO: 

Nome: SILVANIA DE AZEVEDO NEVES Endereço: Lugar incerto e não 

sabiodo FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica em que a autora alega na petição inicial que é associada 

a Cooperativa de Crédito Sicredi - Unidade de Sinop-MT, desde meados de 

2012, com a conta corrente 14779-6, agência 812. Na data de 27/09/2018, 

a autora celebrou uma transação financeira com o S. José Eduardo 

Brigato, no valor de R$ 27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze 

reais), ficando obrigada a fazer uma transferência bancária para 

pagamento na conta do também associado José Eduardo Birgato, cujos 

dados são: Agência 728, conta corrente nº 73788-7. Na correria do dia a 

dia, ao preencher os dados bancários para transferência bancária, 

transferiu de forma errônea o valor de R$ 27.812,00 (vinte e e sete mil, 

oitocentos e doze reais), para a conta corrente 73788-7, agência 738, 

cuja titularidade é de Silvana de Azevedo Neves. Desta forma, vemos que 

a autora efetuou a transferência para pessoa diversa da pretendida, 

sendo que, ao invés de digitar a agência 728, destinou o valor de R$ 

27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais) para a agência 738. 

Ao verificar o erro ocorrido, a autora procurou o gerente geral de sua 

agência, Sr. Jociel Salton, onde relatou o ocorrido, e ainda protocolou uma 

notificação extrajudicial para que fosse realizado o imediato reembolso do 

valor transferido de fora errônea. Contudo, em que pese todos os 

esforços do Banco Sicredi no intuito de restituir o valor, até o presente 

momento não obteve êxito em localizar a Srª Silvana de Azevedo Neves 

para que esta autorize a devolução do montante transferido de fora 

irregular. O Bando noticiou para este patrono e para a autora para a 

autora da ação, que infelizmente necessitam de autorização da associada 

para transacionar em sua conta, caso contrário, estariam cometendo ato 

ilícito capaz de ensejar condenação. Não obstante a isto, a instituição 

financeira, também se negou a fornecer qualquer documentação inerente 

a transação interna, sob o argumento de que todas as informações 

bancárias são protegidas por sigilo bancário. A autora jamais celebrou 

qualquer transação comercial e ou jurídica com a requerida capaz de 

ensejar montante transferido, devendo, para tanto, o valor de R$ 

27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais) ser imediatamente 

bloqueado na conta corrente 73788-7, agência 738, cuja titularidade é de 

Silvana de Azevedo Neves. CPF nº 073.011.839-84. Diante do exposto, 

requer: a) seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela autora, 

determinando imediatamente bloqueio via BACENJUD, no valor transferido 

de forma indevida de R$ 27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze 

reais), conta corrente 73788-7, agência 738, cuja titularidade é de Silvana 

de Azevedo Neves, CPF nº 073.011.839-84; b) Contudo, caso não seja 

este o entendimento de Vossa Excelência, alternativamente, determine a 

intimação da Cooperativa de Crédito Sicredi - Sinop-MT, agência 812, 

determinando o imediato bloqueio de R$ 27.812,00 (vinte e sete mil, 

oitocentos e doze reais) conta corrente 73788-7, agência 738, cuja 

titularidade é de Silvana de Azevedo Neves, CPF nº 073.011.839-84; c) 

Tendo em vista que a autora não possui qualquer contato com a requerida, 

requer seja pesquisado através das ferramentas disponíveis, o endereço 

da requerida; d) Posteriormente, determine a citação da mesma, para 

querendo, responder, a ação, sob pena de revelia e confissão; e) A 

procedência total da ação, para declarar a inexistência de relação 
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jurídica/negocial entre as partes, determinando a imediata devolução do 

valor de R4 27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais) em 

desfavor da autora; f) A condenação ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação; 

g) Caso entenda necessário, requer provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidos, principalmente, depoimento pessoal da 

autora, sob pena de confissão, provas testemunhais que serão arroladas 

em momento oportuno, provas documentais e todas as outras que se 

fizerem necessárias e que ficam desde já requeridas; h) Informa que não 

possui interesse na audiência de conciliação. Dá-se à causa o valor de R$ 

27.812,00 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais). DECISÃO: "Vistos 

etc. Com efeito a última tentativa de citar a parte requerida foi infrutífera 

pois ela mudou-se. Sendo assim realmente pode estar em lugar incerto e 

não sabido. Nessa hipótese, antes da citação editalícia pretendida na 

petição de ID n.° 16991709, convém seja pesquisado seu domicílio via dos 

sistemas conveniados do E. TJMT. Se encontrado endereço a citação 

ainda terá que ser pessoal. Caso não seja encontrado endereço, aí sim a 

citação poderá ser por edital, com prazo de 30 dias. Na forma do art. 256, 

II, § 3.°, do CPC. Para tanto, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27 de março de 2019, e promova as diligências, se encontrado 

endereço, expeça-se carta com o AR, se não encontrado endereço, 

expeça-se o edital e publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 

de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa. Juiz de Direito." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 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, MARLI CARLI 

BORGES, digitei. SINOP, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1012331-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012331-76.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI RÉU: CREDORES Vistos etc. Direto ao 

ponto, Construtora Rocha EIRELI – em recuperação judicial, peticionou em 

Id 15330807, requerendo que o Banco do Brasil seja oficiado para abster 

de retirar qualquer valor das contas de titularidade da recuperanda, no 

intuito quitar eventual crédito decorrente de relação existente entre as 

partes; devolver em 24:00 horas o valor de R$ 47.264,10 debitados para 

quitação das parcelas vencidas, bem como qualquer valor retido após o 

pedido de recuperação judicial e utilizados para amortização de dívidas 

também após a recuperação judicial; deixe imediatamente de reter os 

valores que se encontram nas contas vinculadas e garantidas, 

liberando-os, para que a empresa possa fazer uso deles para o 

desenvolvimento de suas atividades, cuja utilização será fiscalizada pelo 

administrador judicial. Requereu também a prorrogação do período de 

blindagem previsto nos arts. 6.°, § 4.°, 49, § 3.°, parte final da Lei n.° 

11.101/2005. É o que cabia relatar. Decido. 1. Das operações bancárias. O 

pedido da recuperação judicial data de 31/10/2017. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos termos do 

art. 49 da Lei n.° 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (CC 

114.952/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, segunda seção). O que guarda 

racionalidade e lógica ao sistema, de modo que seja mantido o equilíbrio e 

isonomia tanto quanto possível entre credores em geral e sobretudo da 

mesma classe. Uma das finalidades da Lei n.° 11.101/2005 é permitir a 

reestruturação da situação financeira do empresário ou da sociedade, 

resguardando a continuidade de suas atividades, como preconizam os 

princípios da preservação e da função social da empresa. Sobre o tema, 

leciona Sérgio Campinho: “A recuperação judicial, segundo perfil que lhe 

reservou o ordenamento, apresenta-se como um somatório de 

providências de ordem econômico-financeiras, econômico-produtivas, 

organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade produtiva de 

uma empresa possa, da melhor forma, ser restruturada e aproveitada, 

alcançando uma rentabilidade autossustentável, superando, com isso, a 

situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular – o 

empresário -, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e a 

composição dos interesses dos credores (CF, art. 47). (In Falência e 

Recuperação de Empresa, 3.ª edição revista e atualizada conforme a Lei 

n.° 11.382/2006, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2008, p. 10). Nesta 

perspectiva, estando em termos a documentação exigida pela Lei de 

regência, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no 

mesmo ato, dentre outras providências, ordenará a suspensão de todas 

as ações ou execuções contra o devedor, permanecendo os respectivos 

autos no juízo onde se processam. O propósito de tal suspensão é 

conferir fôlego à sociedade empresária ou ao empresário individual para 

atingir o objetivo pretendido de reorganização da empresa. Se concedida a 

recuperação judicial, seja por aprovação do plano de recuperação, seja 

por decisão judicial com fundamento no art. 58 da Lei n.° 11.101/2005, o 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido e deverá ser observado pelo devedor e por todos os credores a 

ele sujeitos (Lei n.° 11.101/2005, art. 59). Isto é, caso concedida a 

recuperação judicial, todos os créditos existentes contra o devedor serão 

atingidos, na medida em que o cumprimento de suas obrigações deverá 

observar o plano de recuperação. Por tal razão, somente de forma 

excepcional, determinados credores, expressamente previstos na 

legislação, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, o que, 

definitivamente, não é a situação da Instituição Bancária. Na hipótese em 
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julgamento, a empresa recuperanda afirmou que protocolou seu pedido de 

processamento de recuperação judicial em 31/10/2017, o qual foi deferido 

em 28 de março de 2018, conforme publicação promovida no Diário da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, as amortizações que 

entendeu serem indevidas ocorreram em 29/10/2017, ou seja, antes de ter 

sido ajuizado o pedido da recuperação judicial. Percebido do extrato 

colacionado pela empresa em Id 15330811, a transferência bancária dos 

valores de R$ 7.418,80 e R$ 39.845,30. Em seguida é debitado da conta a 

quantia de R$ 47.264,10, referente a BB Giro Flex. Isso antes do pedido de 

recuperação judicial. Notado que a conta da empresa recuperanda já 

vinha apresentando saldo negativo. Quando de fato foi transferido 

dinheiro para sua conta bancária, o banco amortizou parte da dívida 

vencida da recuperanda, a priori, no exercício regular de seu direito. O 

desconto acima mencionado aparentemente não foi indevido, pois se deu 

antes do ajuizamento da ação de recuperação. Não poderia o Banco agir 

de forma diversa, mormente porque não conseguiria entrever, salvo dons 

premonitórios, que a empresa protocolizaria seu pedido de recuperação 

judicial; ou, se soubesse que assim fosse agir (que depende de prova 

cabal da empresa recuperanda, que não o fez), benevolente – o que 

banco dificilmente é – deixasse de cobrar o que pode ser devido para ser 

solidário com a caótica situação financeira da recuperanda. O mundo 

negocial não é assim. Logo, há de ser indeferido o estorno pretendido de 

R$ 47.264,10, cobrado antes do ajuizamento da recuperação judicial. O 

que não pode, conforme já assinalado, é o Banco do Brasil continuar a 

promover débitos na conta bancária da empresa recuperanda, referente a 

parcelas de empréstimos realizados, créditos estes que devem ser 

submetidos à recuperação judicial, como de fato já foi inserido, constante 

a primeira lista de credores formulada pela administradora judicial. De todo 

modo, calha frisar, o Banco deve abster-se de realizar outros descontos 

na conta bancária da empresa recuperanda, após o pedido de 

processamento da recuperação judicial, pois se mostra ilegal, razão pela 

qual, o pedido deve ser deferido somente nesse aspecto. 2. Da 

prorrogação do período de blindagem. A empresa em recuperação judicial 

postulou a prorrogação do prazo de blindagem, disposto no art. 6.º, § 4.º, 

da Lei n° 11.101/2005, até a homologação do plano de recuperação 

judicial. Nessa senda, no tocante ao indigitado pleito, insta salientar que o 

§ 4.° do art. 6.º da Lei n.° 11.101/2005 estabelece que: “na recuperação 

judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 

nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 

contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicia”. Entretanto, não se pode deixar de considerar o 

princípio da preservação da empresa, disposto no art. 47 da aludida Lei, 

segundo o qual: “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Com efeito, a falência da empresa é medida extrema, que 

deve ser evitada, notadamente com o objetivo de preservar a função 

social da dela e resguardar o interesse coletivo em detrimento do 

individual, como a geração de empregos, aquecimento da economia, o 

pagamento de impostos etc. Diante disso, se faz imperiosa a ponderação 

diante da interpretação e aplicação do art. 6.º, § 4.º, da Lei n.° 

11.101/2005, a fim de que se permita a prorrogação do prazo de 

blindagem, em casos excepcionais e visando observar o princípio do art. 

47 da lei, desde que não haja prova de desídia ou má-fé da recuperanda. 

A este respeito é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 

4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. 

REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

Nº 7/STJ. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no 

§ 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado quando 

comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não 

evidenciada a negligência da parte requerente. 2. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dados objetivos que 

permitam a prorrogação do prazo, sendo inviável a revisão do referido 

entendimento, por força do enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça.3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3ª Turma - AgRg no 

AREsp 639746 / MG - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2014/0334174-6 , julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015). No 

caso, a superação do prazo de blindagem de 180 dias sem a realização 

da competente assembleia geral de credores não pode servir de motivo 

justo para a quebra da empresa, notadamente quando esta tem cumprido 

os prazos que lhe foram impostos, inclusive já apresentou o plano de 

recuperação judicial, bem como foi promovida a publicação de edital 

contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano e a 

necessária publicação da 2ª (segunda) lista de credores do administrador 

judicial, que logo advirá, com a fixação de prazo para eventuais objeções 

e impugnações. Pendente, porém, convocação da assembleia geral de 

credores, sem data definida. Assim, vislumbrado que a recuperanda vem 

cumprindo suas obrigações processuais. Todavia trata-se de processo 

complexo com número considerável de credores, havendo diversas 

impugnações, atrasando, consequentemente, a marcha processual. Não 

vislumbrada má-fé. Desta feita, merece acolhimento o pedido. A propósito: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – 

ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A jurisprudência do colendo STJ admite a prorrogação do 

prazo de 180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 

11.101/2005 (AgInt no AREsp 443.665/RS)”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – 

“STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES 

CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6º C/C ART. 52, II, DA LEI 

Nº 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO 

CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA 

CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 

BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.O prazo do período de blindagem, previsto no art. 

6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, é considerado de ordem material, ou seja, 

não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, dessa forma, 

deve ser contado ininterruptamente.Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 

11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a 

jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a 

mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à 

recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa”. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018). Destarte, tudo indica que a recuperanda não deu causa ao 

retardamento do feito recuperatório, uma vez que tem atendido todas as 

determinações judiciais e os ditames da legislação peculiar. É plausível a 

prorrogação do período de blindagem, que não deve se repetir. Isto posto, 

defiro parcialmente o pedido da empresa recuperanda para: a) Determinar 

ao Banco do Brasil que se abstenha descontar/cobrar qualquer valor das 

contas de titularidade da recuperanda por obrigações ou dívidas pretéritas 

a 31/10/2017; e, se de fato tiver, deixe de reter valores que se encontram 

nas contas vinculadas e garantidas, liberando-os sem restrições, para 

que a empresa possa fazer uso deles no desenvolvimento de suas 

atividades; b) Prorrogar o período de blindagem por no máximo mais 180 

dias ou até, nesse ínterim, a realização e aprovação do plano na 

assembleia geral de credores, estendendo o efeito da blindagem as ações 

e execuções em nome da recuperanda. No mais, determino que a empresa 

recuperanda manifeste-se sobre as impugnações apresentadas, no prazo 

de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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S/A. em face de Joacir Batista dos Reis, ambos qualificados. Realizada 

penhora de ativos financeiros na conta do executado via Bacenjud, 

conforme decisão de Id. 16893222 e extrato de Id. 16979253 e Id. 

17047382. Manifestação do executado de Id. 17025788, a informar que ele 

é servidor público estadual e possui sete filhos como dependentes e não 

tem outra fonte de renda. O montante penhorado é verba salarial e tem 

caráter alimentar, destinada ao seu sustento e de sua família. Alegou que 

os valores constritados em sua conta são absolutamente impenhoráveis 

por tratar de salário. Em razão disso pugnou pela desconstituição da 

penhora. Por fim, requereu a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O art. 833 do CPC dispõe sobre os 

bens que são absolutamente impenhoráveis, trazendo em seu inciso IV, 

complementado pelo seu § 2.°, a impenhorabilidade de salários, assim 

redigido: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto 

nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, 

bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 

art. 529, § 3o”. O cerne da controvérsia consiste em verificar se os 

valores bloqueados são oriundos de salário. O que, em caso positivo, 

levaria à liberação da constrição eletrônica, por força do art. 833, inciso 

IV, do CPC, não sendo a execução movida por dívida alimentícia. In casu, a 

parte executada conseguiu demonstrar que os valores bloqueados são de 

natureza salarial, sendo, portanto impenhorável. É o que corrobora o 

extrato da conta bancária de Id. 17025891 e holerite de Id. 17025892, 

demonstrando que os valores bloqueados são referentes ao recebimento 

de proventos depositados pelo Estado de Mato Grosso, fonte pagadora do 

executado. Assim, não custa lembrar que a execução deve observar os 

meios menos gravosos para o devedor. Dicção do art. 805 do CPC. 

Embora seja promovida no interesse do credor, garantindo o patrimônio 

daquele as dívidas que ostentar. Forte nos arts. 789 e 797 do CPC. Nesse 

sentido, à luz do entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves[1], o patrimônio do devedor é responsável pelas suas 

dívidas. No entanto, apesar do seu patrimônio ser responsável, não é todo 

o patrimônio, tendo exceções que estão elencadas no mencionado art. 

833 do CPC, dentre elas a vedação a penhora de salário que aqui se 

discute. Nessa conjuntura, pontuado que referida impenhorabilidade se dá 

em respeito à dignidade da pessoa humana prevista no art. 1º, inciso III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que é fundamento do 

Estado Democrático de Direito. Quando o legislador estabeleceu limites 

visou assegurar ao executado o mínimo de dignidade, buscando sempre o 

equilíbrio entre a satisfação do crédito exequendo e a dignidade do 

executado. Assim, a penhora realizada afeta a dignidade ou subsistência 

do devedor, visto que se trata de verba exclusivamente salarial, utilizada 

em prol do seu sustento e de sua família. Ainda que englobe décimo 

terceiro. No extrato de Id. 17025891 está consignado que o crédito de R$ 

22.160,85 é recebimento de proventos, significando salário, impenhorável, 

conforme já frisado. Já no holerite de Id. 17025892 é revelado o 

pagamento de gratificação natalina (13º salário). Portanto, evidenciado 

que o saldo bloqueado tem origem exclusivamente em verba salarial do 

executado, inclusive sem quaisquer outros créditos que pudessem 

deduzir não sê-lo, até mesmo por não sinalizar origem, se fosse o caso. 

Segundo escólio do ilustre doutrinador Humberto Ávila[2], a razoabilidade 

visa trazer harmonia nas relações, ou seja, entre os meios utilizados e a 

finalidade que pretende atingir. Bem como observar a peculiaridade de 

cada caso, para que possa ser encontrada solução justa, equilibrada e 

efetiva. Por outro lado, a proporcionalidade, nos ensinamentos do 

mencionado doutrinar, tem como acepções adequação, necessidade e a 

proporcionalidade propriamente dita. Para tanto, leva-se em conta se a 

medida adotada é adequada, ou seja, alcança o fim para qual se destinou, 

bem como se, de todos os meios disponíveis, o adotado é o necessário, 

não havendo outro meio menos restritivo de direito, e se alcança a 

proporcionalidade, ou seja, se há harmonia entre as vantagens alcanças e 

as desvantagens provocadas pelos meios empregados. Logo, no caso em 

tela, existem outros meios de satisfazer a execução que não afete a 

dignidade do executado, não sendo razoável e proporcional utilizar o 

subsídio integral do executado, que legalmente é caracterizado pela 

impenhorabilidade, para satisfazer um crédito de natureza comum, 

inclusive na petição inicial a parte exequente indicou à penhora, para 

satisfazer o seu crédito, um veículo do executado. Nesse sentido, o firme 

entendimento pretoriano, com destaques em negrito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - 

PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - 

NATUREZA ALIMENTAR - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa 

previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de 

natureza salarial, salvo exceções previstas no § 2º. Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do 

próprio sustento. (TJ/MT-AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018); “AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, é vedada a 

penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do 

CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.575.045; Proc. 2015/0313420-2; PR; 

Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 27/02/2018; DJE 

08/03/2018; pág. 1988); “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. 

IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo a 

decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e 

que a penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal. 2. Deste 

modo, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o 

entendimento firmado no âmbito deste e. STJ acerca da matéria, segundo 

o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do 

art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente 

quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. 

Agravo interno não provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-REsp 

1.709.568; Proc. 2017/0289270-0; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques; Julg. 24/04/2018; DJE 03/05/2018; pág. 2156). Por esta 

razão, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Noutro viés, 

quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, embora a parte 

executada tenha declarado ser pobre, não aparenta pobreza alguma na 

acepção jurídica da palavra, haja vista que percebeu a título de 

remuneração a quantia líquida de R$ 22.160,85 em 11/12/2018. Pelo 

holerite de Id. 17025892 ele próprio documentou que tem um rendimento 

mensal bruto, pois este retrata o pagamento do seu décimo terceiro, na 

ordem de R$ 30.186,57. Ora, quem é pobre não possui esse valor a título 

de remuneração mensal, que é o suficiente para garantir a sua dignidade, 

não afetando-a em nada se tiver que custear o processo. Aliás, a própria 

dívida exequenda, decorrente de uma cédula de crédito bancário, mostra a 

confiabilidade financeira usufruída no mercado, obtendo empréstimo sem 

avalista. O que geralmente só é facultado pelas exigentes instituições 

bancárias a quem goza de prestígio abonatório pessoal respeitável. 

Nuances que o afastam insofismável da linha de miséria inveridicamente 

sustentada. As circunstâncias observadas afastam o benefício, que é 

garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que 

simplesmente o declaram, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso, sob pena vulgarizar o termo e estender o 

benefício a todos, sem discriminação legal, instituindo a sonegação fiscal 

como regra formal e sem lastro fático. Portanto, convém prover as custas 

e despesas pertinentes ao processo, acaso sucumbente ao final, como 

regra geral, tendo em vista que os fatores objetivamente apontados 

indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do processo, 

mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar que a mera 

afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício 

vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 

1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração 

ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que 

evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a 

hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo constitucional 
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é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada 

quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita 

deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da Lei 

respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos 

comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial 

gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma 

ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta. 

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a 

parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas 

presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial 

por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade 

inserto na Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora 

compilada do Sodalício mato-grossense, com destaques em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

08/05/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os 

benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos que 

comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência financeira. 

Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l. 060/50, o juiz não está obrigado a 

conceder os benefícios da justiça gratuita diante da mera juntada de 

declaração de pobreza. A hipossuficiência tem presunção relativa e deve 

ser evidenciada satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo”. 

(TJ-MT; APL 101422/2017; São José do Rio Claro; Rel. Des. Sebastião de 

Moraes Filho; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; pág. 49); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto Posto, defiro o pleito do executado de Id. 17025788, de modo 

a reconhecer como impenhorável o valor constritado, por se tratarem de 

verba salarial, e determinar que sejam restituídos ao executado, mediante 

liberação na conta bancária objeto da penhora, já que ainda não se 

efetivou a transferência para a Conta Depósitos Judiciais, senão apenas o 

bloqueio pelo sistema BACENJUD. Intime-se a parte exequente a indicar 

outros bens a penhora, inclusive insistir no veículo indicado, se for o caso. 

Por fim, indefiro o benefício da Assistência Judiciária pretendido pelo 

executado, nos termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do 

insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 3ª edição. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. Pág. 

1369/1372. [2] ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 14ª edição. São 

Paulo: Ed. Malheiros, 2013. pág. 173 e 181.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011817-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CAROLINE CATIRCE PONTES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011817-89.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARTINS & 

MARTINS LTDA RÉU: LUMA CAROLINE CATIRCE PONTES Vistos etc. Ação 

monitória com base em um “Contrato de prestação de serviços de Id. 

16948223”, aviada pela parte requerente Martins & Martins Ltda. em face 

de Luma Caroline Catirce Pontes, cujos valores disponibilizados não foram 

integralmente adimplidos, embora utilizados meios convincentes a tal 

mister. O documento de Id nº 16948223 aponta, com efeito, a existência de 

relação jurídica entre as partes, indicando possível pendência no 

adimplemento dos valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais e de honorários 

advocatícios da parte ex adversa, sendo que a parte requerente dará 

quitação da obrigação, nos termos do § 1° do art. 701, do Código de 

Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de dezembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009226-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI TEREZINHA GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009226-91.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MEIRI 

TEREZINHA GARCIA DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 
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mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada à parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. + Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior. Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, 

hipótese em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o 

caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 

85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. De igual forma, DEFIRO o 

pedido de penhora do rosto do processo n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, 

em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC, 

formulado no item “d” de Id. 9918866, até a satisfação integral do débito 

exequendo, conforme demonstrativo de cálculo atualizado apresentado, 

posto que possível referida penhora. Se exitosa a penhora, deverá o valor 

ser depositado na conta depósitos judicial, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Em seguida, intime-se a parte executada da penhora realizada nos 

autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência. Não havendo a efetivação da 

penhora ora deferida, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais da seção 19 do capítulo 2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

Oficie-se a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco - AC, com a máxima 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013443-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GRUNEWALD (EXEQUENTE)

LILI CHICATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013443-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LILI 

CHICATTO, ADEMIR GRUNEWALD EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Determinada a emenda da inicial para comprovar a 

hipossuficiência alegada, a representante do espólio se limitou a juntar a 

sua CTPS. No entanto, convém informar que a comprovação da 

hipossuficiência deve ser do espólio, que é parte legítima da ação. Ainda 

deve comprovar a qualidade de sua representação legal. Isto posto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar a 

hipossuficiência sustentada do espólio, ou, querendo, recolher as custas 

e despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e 

extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

13 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007395-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO EPI LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA OAB - MG133305 

(ADVOGADO(A))

LAURIE MADUREIRA DUARTE OAB - MG123086 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007395-71.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: CASA DO EPI LTDA Vistos 

etc. Petitório da parte autora de Id. 16152243, a requerer a devolução de 

valores pagos em duplicidade. Entretanto, essa não é maneira correta de 

reavê-los. Deverá a parte autora formular requerimento ao Juiz Diretor do 

Foro ou ao Presidente do Tribunal de Justiça até o arquivamento do 

processo, a fim de ser-lhe restituído, observando as disposições da 

Instrução Normativa SCA n.º 02/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Por fim, ante a certidão de Id. 16938231, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de 15 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, 

façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010774-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELENA CESARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010774-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: JOCELENA CESARIA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta 

por Colonizadora Sinop S/A. em face de Jocelena Cesaria de Oliveira, 

ambas qualificadas. Na forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 

dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse 

do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a 

penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo 

lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e laudo de avaliação, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 
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Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1010253-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010253-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA 

DARK SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: TERRITORIAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, PAULO CEZAR PASQUALOTTO Vistos etc. Rescisão de 

contrato com reserva de domínio, com pedido de tutela de urgência, tendo 

como parte requerente Transportadora e Comércio de Madeiras Joana 

Dark Ltda. como parte requerida Territorial Transportes Ltda. e Paulo 

Cezar Pasqualotto, ambos qualificados. R. decisão de Id. 16243182 deferiu 

a liminar pretendida, a determinar a reintegração de posse dos bens em 

favor da parte requerente e designou audiência de conciliação para esta 

data, 12 de dezembro de 2018. Antes de cumprida a decisão mencionada, 

antes mesmo da citação, as partes, em petição conjunta, noticiaram 

composição amistosa no Id. 16984871 e Id. 16984882, a requerer a 

homologação do acordo. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação 

postulada, protraindo-se no tempo apenas o seu cumprimento. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a questão de forma 

consensual e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Ademais, ante o acordo ora homologado, resta prejudicada a 

audiência outrora agendada para esta data, que determino seja cancelada. 

Custas e despesas processuais por conta da parte requerida, a teor do 

acordo. Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os do 

seu respectivo patrono, conforme pactuado. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de 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, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227423 Nr: 4109-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI GRAPIGLIA BALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:MT 11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se no presente autos no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267668 Nr: 8171-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane da Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/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 manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 80. Prazo: 

15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171312 Nr: 6420-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DO BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-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) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 142. Prazo: 

15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82124 Nr: 10402-11.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/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 advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

setor residencial sul e no camping club,(conforme endereço de 

fls.195/196), na cidade de Sinop, 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 
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verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92428 Nr: 9778-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-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 manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 128. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157413 Nr: 4545-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS KARSBURG, INCOBEMA - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a manifestação de fls. 219/266. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185717 Nr: 6867-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT/4.061, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/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) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 200. Prazo: 

15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182706 Nr: 3682-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOSEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado do 

Exequente para manifestar-se no prazo de 10( dez) dias, acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 126/140, com diligência negativa, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78913 Nr: 7266-06.2006.811.0015

 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): VIVIANE GISELE CELEGHIN, JOSÉ 

GONÇALVES PINHEIRO FILHO, MIRIAM SANTOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VIEIRA 

PODANOSQUI - OAB:27344/PR

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Exequente para manifestar-se no prazo de 10( dez ) dias, acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 251/351, com diligência negativa, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271951 Nr: 11038-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MELZ RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Exequente para manifestar-se no prazo de 10( dez) dias, acerca da 

devolução da carta precatória expedida à Comarca de Nova Mutum/MT., 

fls. 78/81, com diligência negativa, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171760 Nr: 6876-26.2012.811.0015

 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: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6876-26.2012

Vistos, etc...

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada e ainda assim 

quedou-se inerte, fls. 51, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno a 

executada à multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 378,76 (trezentos e setenta e oito reais e 

setenta e seis centavos), fls. 61.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência da exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171760 Nr: 6876-26.2012.811.0015

 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: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 171760

 Vistos, etc...

Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente da devedora 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação da 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265410 Nr: 6722-66.2016.811.0015

 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: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO 

- PROC. FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222-MT

 Processo nº 6722-66.2016

Vistos, etc...

 Intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 30 dias, comprove o 

parcelamento do débito junto a Fazenda Nacional.

 Expirado o prazo e não havendo manifestação, intime-se a Procuradoria 

da Fazenda Nacional, instalada nesta Comarca, para que informe se 

houve o parcelamento do débito das recuperandas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275189 Nr: 13214-74.2016.811.0015

 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: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO 

- PROC. FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Processo nº 13214-74.2016

Vistos, etc...

 Intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 30 dias, comprove o 

parcelamento do débito junto a Fazenda Nacional.

 Expirado o prazo e não havendo manifestação, intime-se a Procuradoria 

da Fazenda Nacional, instalada nesta Comarca, para que informe se 

houve o parcelamento do débito das recuperandas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207447 Nr: 8981-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME, R. 

CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 121 e verso, 

em cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126320 Nr: 5534-48.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCONDES FEITOZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LOGISTICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5534-48.2010.811.0015

 E S P É C I E :  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 REQUERENTE: LUCIANO MARCONDES FEITOZA - ME

PARTE RÉQUERIDA: REAL LOGISTICA LTDA EPP

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Real Logistica Ltda 

Epp, CNPJ: 09465862000164, brasileiro(a), Endereço: Avenida Miguel Sutil, 

7034, Bairro: Senhor dos Passos, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA para tomar ciência da 

sentença de fls. 110/116, e do recurso de apelação de fls. 122/124 para, 

em querendo, no prazo de quinze dias apresentar suas contrarrazões, 

bem como para regularizar sua representação processual juntando aos 

autos o competente instrumento de mandato.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Por essas razões, e tudo o mais que consta 

dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 2.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando a cobrança condicionada 

ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a 

assistência judiciária gratuita concedida às fls. 84. Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. 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, Luiz Tércio Okamura de Almeida, 

Analista Judiciário, digitei.

Sinop - MT, 11 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 4350-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GOMES DA COSTA - ME, MARLENE 

GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. Isaias Grasel Rosman, OAB/MT 8265 

para que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação, sob pena de aplicação 

da multa de 10% sobre o valor da condenação, ficando ciente que findo o 

prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213665 Nr: 13927-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MIRANDA DE OLIVEIRA ME, MOISÉS 

MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 13927-20.2014.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

PARTE RÉ: M. MIRANDA DE OLIVEIRA ME e MOISÉS MIRANDA DE 

OLIVEIRA

CITANDOS: Executados(as): M. Miranda de Oliveira Me, CNPJ: 

26780650000190, brasileiro(a), Endereço: Rua das Codornas, Nº 03, 

Quadra 06, Lote 03, Bairro: Jardim das Nações Executados(as): Moisés 

Miranda de Oliveira, Cpf: 06755151904, Rg: 11547731 SSP SP Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), alfaiate - do comércio, Endereço: Rua Morumbi, 

350, Bairro: Jardim Paulista, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 14.023,49

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da 

importância de R$ 12.875,15 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

quinze centavos), mediante Cédula de Crédito bancário – Conta Garantida 

Renovação Automatica – Aval – PJ n. 227/3645704, celebrado dia 

24.07.2013. Onde concedeu um limite de crédito em sua conta corrente, de 

titularidade da primeira executada, com vencimento final em 20.01.2014. 

Contudo o executado ficou em debito com o banco exequente a partir da 

parcela vencida em 27.06.2014. O exequente usou todos os meio 

suasórios para o recebimento de seus credito, porem tornaram-se 

infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão o 

ajuizamento da presente ação.

DESPACHO: Vistos etc... Proceda a busca de endereço dos Executados 

através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. 

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. 

Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. JUIZ DE DIREITO. Eu, Luiz Tércio 

Okamura de Almeida, Analista Judiciário, digitei.

 Sinop - MT, 11 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95647 Nr: 2704-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2704-80.2008.811.0015 – CÓDIGO: 95647

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

PARTE RÉ: RONES ROSA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Rones Rosa, Cpf: 03560360145, Rg: 

9.742.043-2 SSP PR Filiação: Adir Rosa e Sirlei Gomes da Costa Rosa, 

data de nascimento: 29/08/1989, brasileiro(a), natural de Mundo novo-MS, 

solteiro(a), tecnico em informatica.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/04/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 6.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, cumpra o disposto na sentença proferida 

às fls. 150/153, na forma como requerido na petição de fls. 158, ou seja, 

no sentido de devolver o veículo objeto dos autos ou efetuar o pagamento 

do débito no valor de R$ 8.416,40 (Oito mil, quatrocentos e dezesseis 

reais e quarenta centavos), sob pena de aplicação da multa de 10% sobre 

o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

DESPACHO: JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o 

Requerido entregue o bem inicialmente descrito e alienado fiduciariamente 

ao Credor (uma motocicleta da marca Suzuki, modelo En 125 Yes Na, 

chassi nº 9CDNF41LJ8M100344, ano 2008, cor Preta), no prazo de 24 

horas ou deposite o seu equivalente em dinheiro. Fixo o equivalente em 

dinheiro à importância de R$ 3.007,00 (três mil e sete reais), valor de 

mercado do bem (tabela FIPE), por ser menos oneroso para o Devedor, 

com juros e correção monetária a partir da data desta sentença até o 

efetivo pagamento. Condeno o Requerido nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop/MT, 22 de janeiro de 2018. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 12 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 29822 Nr: 352-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 (...)Ademais, o presente feito executivo visa expropriar bens do devedor 

em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito fixo 

(nº 20/03021-5) onde foi dado em garantia fiduciária uma colheitadeira 

marca New Holand, modelo TC 57, e não deliberar acerca da baixa da 

garantia hipotecária AV-01/923 – item 4 do CRI de Claudia-MT, até porque 

o contrato que originou a hipoteca não está sendo discutido nestes 

autos.Pelo exposto, indefiro os pedidos de fls. 426/431, e considerando 

que o executado formulou pretensão plenamente ciente de que era 

destituída de fundamento, art. 77, II do CPC, alterando a verdade dos fatos 

no intuito de ludibriar o juízo a fim de conseguir objetivo ilegal (baixa da 

hipoteca não discutida nestes autos e nem no processo código 174455), 

procedendo desta forma de modo temerário, com fundamento no art. 80, II, 

III e V, c/c art. 81, ambos do CPC, condeno-o à multa por litigância de má fé 

que fixo em 5% sobre o valor atualizado da dívida, em favor do 

exequente.Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento 

nº 1008255-20.2018.8.11.0000, fls. 409. Com a decisão, traslade-se cópia 

do acórdão para os presentes autos, intimando-se as partes para que 

requeiram o que entenderem de direito em cinco dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se o exequente para que observe a certidão de fls. 

353, dando prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, 

e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o seu representante legal, 

consignando a mesma advertência.Havendo renitência, intime-se o 

executado para que cumpra o disposto no art. 485, § 6º do CPC e Súmula 

nº 240 do STJ no prazo de cinco dias, e em seguida façam-me os autos 

cls. para extinção.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 10860-52.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NABARRETE GAMBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIFIBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91.045/MG

 Processo nº 10860-52.2011

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 108, na forma como requerida às fls. 121, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, art. 

523, § 3º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011281-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDER LANGBECKER DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1011281-78.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

(a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no 

endereço constante nos autos, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de dezembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011331-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOLZAN BARBOSA OAB - MG150980 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1011331-07.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do 

(a) advogado (a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no 

endereço constante nos autos, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de dezembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação 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)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1011373-56.2018.8.11.0015 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 
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cumprimento do Mandado no endereço constante nos autos, 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, 13 de 

dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011877-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. RURAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO(A))

SILVANE SECAGNO OAB - RO5020 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BERCA BORGES SAUER (REQUERIDO)

ANDRE HERINGER SAUER (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1011877-62.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do 

(a) advogado (a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no 

endereço constante nos autos, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de dezembro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005030-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MOREIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005030-44.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que as 

contestações foram protocoladas no prazo de lei. Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

da parte autora para em quinze dias impugná-las. Sinop-MT, 13 de 

dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011378-15.2017.8.11.0015

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:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN (EXECUTADO)

CLARICE MARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1011378-15.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de 

Justiça: "Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos 

supra identificado, diligenciei-me na Avenida das Embaúbas, 2097, Setor 

Comercial, Sinop, local em que DEIXEI DE CITAR A CONSTRUTORA ROCHA 

EIRELLI, tendo em que que a empresa não se situa mais no endereço. No 

local fui informada por Juliano Oliveira que desde o dia 27.09.2018 

funciona agora a Empresa Wi Control Home Theathear, não sabendo 

informar o atual endereço da empresa requerida. Dirigi-me então a Rua 

das Tamareiras, 2055, Jardim Maringá, Sinop, e lá estando, DEIXEI DE 

CITAR FLAMINIO VALERIO SPECIAN e CLARICE MARIA DA ROCHA, tendo 

em vista que não reside mais no referido endereço. No local fui informada 

pela atual moradora Isabel Saia que reside no local desde fevereiro de 

2018 e não sabe informar o atual endereço dos requeridos. Assim sendo, 

em face da não localização dos requeridos nem informação de seu novo 

endereço, devolvo o respeitável mandado em Cartório para os devidos 

fins. "

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VASCONCELOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO (EXECUTADO)

AURO GRANDO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002062-41.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA EM CINCO DIAS MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: "Certifico e dou fé, em cumprimento ao mandado, 

expedido pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Sinop - MT, que me dirigi ao endereço declinado, sito a Av. 

das Itaúbas, nº. 6100, sede do município de Sinop MT e ai estando não 

logrei êxito de realizar a citação e intimação determinada. Diligenciei no 

local, varias vezes, mas anotei, dia 13/10 às 14:20 horas, dia 20/10 às 

17:40 horas, dia 10/11 às 10:15 horas. Ocorre que existe um grande muro 

na frente, com cerca de arame circular, acredito que eletrificada, portão 

de ferro, que não permite olhar para dentro, campainha arrebentada, 

enfim, sem formas que possibilitem ao Oficial ter acesso a residência. 

Diante do exposto, após conversar com colegas oficiais e eles não 

saberem de nenhuma outra forma de encontrar Auro Grando e Marli 

Reliquias Santos Grando, devolvo o mandado a cartório para os devidos 

fins. O referido é verdade."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005472-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGA SUL FARMACIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005472-44.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, tendo em 

vista que na petição inicial requereu penhora online. Sinop-MT, 13 de 

dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006574-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006574-67.2018.8.11.0015 Defiro o requerimento de Id 

nº 16766879, suspendendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Ademais, intime-se o requerente para, em igual prazo, cumprir a 

intimação de Id nº 16585108, efetuando o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006252-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA STRAPAZZON GARCAO SOBRAL OAB - MT24872/O-O 

(ADVOGADO(A))

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006252-47.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 13 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006139-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NEGREIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABORES DA DRICA CONFEITARIA EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006139-93.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 13 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011640-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011640-28.2018.8.11.0015 Intime-se a parte exequente 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011638-58.2018.8.11.0015

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:

VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011638-58.2018.8.11.0015 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: 1008757-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BURITIS LTDA (RÉU)

NELSON GLUCKSBERG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008757-45.2017.8.11.0015 Ante a certidão de Id nº 

16856532, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar novo endereço pra citação dos requeridos Nelson Glucksberg e 

Erondina Margarida Bogo Glucksberg, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 1739-44.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI MARCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTE AZUL MADEIRAS LTDA, ODEMAR LUIZ 

CONSALTER SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RECH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT16.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que o 

endereço informados às fls. 535, já houve remessa de correspondência 

restando a mesma infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203516 Nr: 5784-42.2014.811.0015

 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: LETÍCIA FERREIRA DE SOUZA, LUZIVALDO PIRES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em quinze dias apresentar alegações 

finais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269886 Nr: 9695-91.2016.811.0015

 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: ZELI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial. Condeno a requerente 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. Todavia, por ser a requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária (Id nº. 48), a exigibilidade de tais 

verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 12 de 

dezembro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 13284-91.2016.811.0015

 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: JOSELMO PINTO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de restrição ao crédito, bem 

como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada 

esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 12 de 

dezembro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182422 Nr: 3375-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO PINHEIRO DE SOUSA

 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, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que os executados 

efetuassem o pagamento do débito embora devidamente intimados da 

decisão de fls. 386 a 388.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011679-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MAIRESSE HOFOMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011679-25.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na 

notificação extrajudicial. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido 

pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008792-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA VILLA VERDE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008792-68.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte devedora 

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, art. 831, ambos do CPC). 2- 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. (827, caput, §1º, do 

CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça 

proceder à penhora e avaliação 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. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a execução por meio de 
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embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009784-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEONARDO MILLES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009784-63.2017.8.11.0015 Com fulcro no art. 319, §1º 

do CPC, determino a busca de endereço de MARCOS LEONARDO MILLES 

– CPF: 048.359.539-08, através dos Sistemas BACENJUD e INFOJUD. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de Id nº 10831169. Restando infrutífera a busca, cite-se por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164133 Nr: 12073-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MZR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, tem 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. DIRCEU KATH 

para que no prazo de cinco dias efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação da 

penhora e avaliação, no bairro Setor Residencial Norte, no valor de R$ 

42,00, devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br 

– acessar Serviços – guias – complementação – escolher a opção 

emissão de guia complementação – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos 

autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267739 Nr: 8204-49.2016.811.0015

 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: FRL, FVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, PAULA KLELCIA 

TEIXEIRA - ESTÁGIARIA - OAB:OAB/MT 17704/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento a determinação de 

fls. 36/37, designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 23 de Janeiro de 2019, as 14 horas, e conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de documentos para as devidas providências.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011682-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 1 1 6 8 2 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

23.372,16;Espécie/Assunto:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) Partes do processo: EXEQUENTE: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

requerer que entender de direito. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de dezembro 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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011742-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FELICIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impresso em: 13/12/2018 às 15:06 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120183876381 Documento: 

1011742-50.2018.8.11.0015_favoritos.pdf Remetente: SECRETARIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - ANTIGA 6.ª VARA - 

SINOP ( CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM ) Destinatário: CARTÓRIO 

DO 2º OFÍCIO - SINOP ( TJMT ) Data de Envio: 13/12/2018 15:06:11 

Assunto: encaminho ofício 1598/2018 para as devidas providencias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010921-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI LEAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS OSORIO REFATTI OAB - RS108304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 1 0 9 2 1 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r  c a u s a : R $ 

1.045,73;Espécie/Assunto:CAUTELAR INOMINADA (183) Partes do 

processo: REQUERENTE: MAURI LEAL DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para que especifique provas, conforme 

despacho anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de dezembro de 2018. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011553-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (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 

#1011553-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM 

CARÁTER ANTECEDENTE proposta por FUNDAÇÃO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Aduz na inicial que a “requerente é fundação de saúde sem fins 

lucrativos, de utilidade pública, com sede em Sinop, na Avenida dos 

Flamboyants, dedicada ao atendimento hospitalar com qualidade e 

humanização, e ao longo de sua história atende pessoas em diferentes 

especialidades e graus de complexidade”, e que “são muitos os 

processos judiciais em curso perante este r. juízo em que são deferidas 

decisões liminares para compelir o requerido, Estado de Mato Grosso, a 

disponibilizar os tratamentos”, mas, “em diversos casos a ordem judicial é 

descumprida pelo requerido, e os demandantes, muitos deles 

representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

deduzem em cada um de seus processos, para suplantar a omissão do 

Poder Público, o bloqueio judicial do valor correspondente aos orçamentos 

prestados pelos particulares (farmácias, clinicas, médicos, empresas 

médicas e hospitais) na conta do requerido”. Sustenta, que “são diversos 

os processos em que ordena-se o BLOQUEIO do valores na conta do 

requerido e a imediata NOTIFICAÇÃO da requerente, enquanto “terceiro 

particular/prestador”, para tomar ciência da ordem judicial e realizar o 

procedimento necessário em prol do cidadão, devidamente advertida do 

dever de prestar contas nos autos através da descrição pormenorizada 

do procedimento adotado e da entrega das notas fiscais dos honorários 

médicos, serviços e materiais utilizados na intervenção”. Informa que 

“todos os processos que na atualidade estão em curso perante este r. 

juízo e guardam relação direta com a requerente, que somados os valores 

individuais de cada um dos procedimentos médico -hospitalares 

determinados em favor de seus postulantes, atestam o custo nominal para 

requerente de R$ 3.326.788,94 (três milhões trezentos e vinte e seis mil e 

setecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)” e “os 

procedimentos acima destacados foram realizados dentro do primeiro 

semestre de 2018, e as contas prestadas nos respectivos autos judiciais 

em janeiro, abril e maio do mesmo ano. Porém, até 30 de novembro de 

2018 o pagamento dos procedimentos mencionados acima não foi 

registrado (não foram levantados)”. Por fim, REQUER, “seja recebida a 

inicial e determinado seu processamento na forma de procedimento da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente para LIMINARMENTE, 

antes de citado o requerido, seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA para 

ordenar a prática simultânea nos apontados 54 (cinquenta e quatro) 

processos judiciais em curso perante este r. juízo, constante na listagem 

inclusa, dos seguintes atos: (a) certificar sobre a prestação de contas 

realizada pela requerida na condição de terceiro particular ou prestador do 

serviço requisitado judicialmente em cada um dos feitos; (b) certificar 

sobre a realização do bloqueio judicial na conta do requerido e a eventual 

existência de impugnação por parte do requerido; (c) nos casos em que o 

bloqueio foi deferido, porém não realizado, seja determinado o imediato 

bloqueio na conta do requerido; (d) assim, ordenar a expedição de alvará 

de levantamento em favor da requerente na razão de 90% (noventa por 

cento) dos valores efetivamente bloqueados.”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

não MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE prestou atendimento 

médicos em 54 (cinquenta e quatro) processos judiciais, conforme tabela 

de ID. 16802775, e, por esta razão, o mesmo requer a tramitação 

simultânea dos mesmos quanto aos procedimentos de realização, 

efetivação e liberação dos valores bloqueados e emissão de alvarás. 

Neste sentido, destaco que este Juízo, visa preencher a brecha deixada 

na SAÚDE PÚBLICA, bem como, na intenção de garantir o 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. Desta forma, 

diante do atual quadro da Saúde Pública, o comando judicial é de natureza 

essencial à garantia da saúde do paciente, razão pela qual, este Juízo 

segue um procedimento próprio de requisitos básicos para o deferimento 

do procedimento pretendido até a disponibilidade do mesmo, em sua 

grande maioria prestados por terceiros, e pagamento as expensas do 

Estado. Para o pagamento dos procedimentos médicos realizados por meio 

de determinações judiciais segue a seguinte ordem. Após a notificação 

para a prestação do procedimento, o prestador, a sua disponibilidade, 

realiza o procedimento, devendo juntar aos autos a competente nota 

fiscal, assim que possível. Com o aporte, é determinado à intimação dos 

Requeridos para que se manifestem de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, decorrido tal prazo tem-se as 

deliberações quanto ao aperfeiçoamento do bloqueio judicial, para, por fim, 

a determinação do alvará judicial. Como são apresentados pelo 

REQUERENTE, os processos que o mesmo foi notificado para a prestação 

dos procedimentos estão descritos em ID. 16802775, e, após uma análise 

minuciosa, verifica-se que: A – 06 (seis) dos processos apresentados 

apresentam alvará assinado; B – 01 (um) processo, 1000220-26, não foi 

juntado a Nota Fiscal do Requerente; C – 01 (um) processo, 1001979-25, 

foi realizado a intimação da Nota Fiscal de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, bem como o bloqueio na conta do 

Estado, aguardando a expedição de alvará; D – 01 (um) processo, 

1007994-10, foi juntado a Nota Fiscal, aguardando a realização das 

intimações de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da 
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CGJ/TJMT; E – 01 (um) processo, 1001204-10, apresenta alvará expedido, 

aguardando a assinatura do mesmo; F – 07 (sete) processos apresentam 

Nota Fiscal, intimação quanto ao Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT e 

manifestação dos Requeridos para análise; G – 36 (trinta e seis) 

processos apresentam a Nota Fiscal, e estão aguardando o decurso do 

prazo do art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT; Desta forma, 

tem-se que, a grande maioria dos processos em que o REQUERENTE se 

encontra como prestador dos procedimentos fornecidos estão 

aguardando o decurso do prazo do art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, qual seja: “§ 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)”. Ou seja, as DEMANDAS JUDICIAIS precisam observar os 

PRAZOS, JUNTADAS, CONTRADITÓRIO, principalmente quando envolve 

DINHEIRO PÚBLICO. E os PAGAMENTOS, respeitadas as formalidades, são 

EFETIVADOS, no entanto deve-se ter CONSCIÊNCIA que ainda estamos 

diante de PROCESSOS JUDICIAIS com todas as suas NATURAIS 

ESPECIFICIDADES. Ademais, ao anuir em prestar o atendimento “judicial”, a 

empresa tem conhecimento da FORMA de TRAMITAÇÃO dos 

PAGAMENTOS, especialmente ante a NECESSIDADE de se OBSERVAR o 

PROVIMENTO nº 02/2015-CGJ, o que DIFERE, em muito, do ATENDIMENTO 

na esfera PRIVADA, sendo impossível comparar. Logo, ausentes os 

vestígios que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que 

o processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO o pedido de JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO INTIMANDO-O, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

306, todos do CPC/2015. COM a CONTESTAÇÃO, observar-se-á o 

procedimento comum, conforme artigo 307, § único, do CPC/2015. 

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, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, consoante disposição no artigo 308 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168533 Nr: 3512-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO LUIZ FERREIRA, OSWALDO LUIZ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, a se manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 20, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276653 Nr: 14063-46.2016.811.0015

 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: JOSE CARLOS DE MELLO, FATIMA FERREIRA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, a se manifestar nos 

presentes autos acerca da certidão de fls. 76, requerendo o que de 

direito.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012959-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA ROSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT10827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012959-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANO DA ROSA BISPO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção aos 

Embargos de Declaração opostos pelo requerido em ID. 12829317, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de 

Processo Civil; II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

julgamento. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 12 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013067-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013067-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA REGINA DAMAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção aos 

Embargos de Declaração opostos pelo requerido em ID. 12830157, 

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de 

Processo Civil; II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

julgamento. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 12 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013082-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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AURICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013082-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AURICIA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em 

atenção aos Embargos de Declaração opostos pelo requerido em ID. 

12652382, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, 

sob pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de 

Processo Civil; II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

julgamento. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 12 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009084-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NELIO MENDES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009084-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON NELIO MENDES 

MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010696-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010696-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

1007121-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE PINHEIRO DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis 

que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012023-52.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GILSON DANTAS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos, 

etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

Considerando que embora intimado o recorrido não apresentou 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011639-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIRELY FERREIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011639-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROZIRELY FERREIRA DA 

GUIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012601-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012601-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012617-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012617-54.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TEREZINHA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011735-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARDOSO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 555 de 648



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011735-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA CARDOSO 

GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013343-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DOS SANTOS SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013343-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GRACIELE DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001337-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001337-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011843-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011843-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARLY RAMOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000261-61.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELIELTON DA COSTA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013414-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINALVO GAMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013414-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE EDINALVO GAMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011723-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY BATISTI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011723-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DARLEY BATISTI BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012860-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012860-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011701-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JACKSON LAGE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011701-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAICON JACKSON LAGE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013017-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013017-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013312-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013312-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE PEREIRA 

BORGES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011638-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA AMANCIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011638-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ROSA FERREIRA 

AMANCIO LIMA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006581-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TAMILE PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006581-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERICA TAMILE PAES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001309-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM EDUARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001594-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAQUIM EDUARDO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA RUFINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001298-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IANARA RUFINO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013213-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (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 DESPACHO Processo: 

1013213-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA GARCIA 

DOMINGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007294-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANGELA NASCIMENTO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007294-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA SANGELA 

NASCIMENTO PINHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012664-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012664-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WEVERTON JOHNNY COSTA 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013785-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013785-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 
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do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003234-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE ANILDO LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido, 

com ou sem manifestação do recorrido, e caso o promovido não 

apresente RECURSO INOMINADO, CERTIFIQUE-SE, e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado. 6. De outro modo, caso o 

promovido interponha recurso, certifique-se a tempestividade do mesmo e 

volte-me concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000188-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012452-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012452-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERISVALDO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011833-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011833-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CIRLEI SCHNEIDER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 
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rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012261-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID MAIKON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/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 DESPACHO Processo: 

1012261-59.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEYVID MAIKON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-28.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. EICKHOFF - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8010805-28.2012.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-91.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LURDES TELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO(A))

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES OAB - SP0221847A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, a fim de que, querendo, se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000875-95.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010877-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TITTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI LIESENFELD RAUBER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA SANTOS 04879407925 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 1000250-61.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010154-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GARCIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8010154-88.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-18.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da 

presente demanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011837-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MEDINSKI LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8011738-59.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) promovida(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca do ofício juntado aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013573-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013573-70.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012527-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JAIANA PASQUALOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-41.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MACEDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010349-44.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NORIVAL EGER ANTONAGI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8010349-44.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011347-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA OAB - MT0014898A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008255-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA COSTA MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008255-09.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007807-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. BERTOLETI EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATUIRES NIGEL ALEXANDER JUNIOR ROSA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado 

oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 

9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008869-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAVI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008869-14.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JHONATAN 

DAVI FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. I - 

Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito tendo em vista que não reconhece o 

débito, uma vez nunca não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet, e nem ao menos contratou qualquer serviço da reclamada, 

inexistindo, portanto, relação jurídica entre reclamante e reclamada. O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, 

decorre de contrato firmado com a Reclamante referente a contratação de 

cartão de crédito VISA INTERNACIONAL sob o número 

4551-8110-9547-9833. Aduz, que a negativação é legítima. A reclamada 

carreou aos autos cópias da solicitação de abertura de conta, 

requerimento de cartão de crédito, documentos pessoais e faturas que 

demonstram a evolução do débito. A parte reclamante apresentou 

impugnação pugnando pela extinção do processo sem julgamento de 

mérito em razão de necessidade de perícia grafotécnica. Todavia, não 

merece guarida tal pleito tendo em vista que a parte reclamante ao 

distribuir a demanda no âmbito dos juizados especiais se submete ao rito 

legal estabelecido, abrindo mão dos meios de prova ali não admitidos. Logo 

a eleição deste foro implica em renúncia ao meio de prova pretendido. Tal 

entendimento se funda em interpretação sistemática do §3º, do art. 3º da 

Lei 9.099/95 que assim estabelece: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º A opção pelo 

procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação.” Ora, a lei já estabelece que ao optar pelo rito dos juizados 

especiais os demandantes anuem com os limites nele estabelecidos, e, no 

contexto dos autos anuem com a limitação imposta, inclusive quanto à 

limitação da produção de provas. Ademais, no que se refere às 

assinaturas com grande similitude a Turma Recursal já firmou 

posicionamento de que em casos como esses onde as assinaturas são 

idênticas é desnecessária a perícia grafotécnica, leia-se: “ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado: 0016492-88.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: IVANI LIMA DA SILVA Recorrido: 

TRIBANCO SUPER COMPRA - TRICARD Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 06/03/2018 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARÁTORIA DE INEXSTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA 
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DECONTRATO/DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ 

“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em 

suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga 

antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria 

posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que 

prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das 

provas já encartadas nos autos. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 3. Caso em que a empresa Recorrida se 

desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das 

cobranças efetuadas, acostando aos autos os comprovantes de adesão 

de compra - devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao 

disposto no art. 373, II, do CPC. 4. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no Termo de 

Audiência, Procuração e Declaração de Hipossuficiência. 5. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 164928820178110002/2018, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2018, Publicado no DJE 

08/03/2018)” Logo, no concernente ao mérito, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Pois as firmas apostas guardam grande similitude. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. II – Dispositivo Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação 

supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-09.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO PEROZO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

A. R. FIORINI COMERCIO DE PNEUS E PECAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010722-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE FREITAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012966-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011728-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003488-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYARA BARCELOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PAULINE BORTOLANZA LAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011195-56.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EVELYN PAULINE 

BORTOLANZA LAGNI REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 
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LTDA Vistos, etc. Através da petição de ID. 14521572, a exequente pugna 

pelo bloqueio de valores recebíveis de cartão de crédito de titularidade da 

requerida. Pois bem. De início, é cioso registrar que até a presente data 

não se logrou êxito em localizar bens de titularidade da executada, bem 

como que não há qualquer impedimento à penhora de recebíveis de cartão 

de crédito no âmbito dos Juizados Especiais. Outrossim, a constrição de 

valores recebidos das operadoras de cartão de crédito é cabível desde 

que a forma de realização não se incompatibilize com os critérios 

orientadores do Juizado Especial e que o percentual dos valores não 

inviabilize a atividade empresarial e não supere o limite de até 30%. Sobre 

o tema, os tribunais pátrios já tiveram oportunidade de deliberar: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA RECEBÍVEIS 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de 

instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de constrição de 

valores a serem recebidos das operadoras de cartão de crédito, sob o 

fundamento de que a nomeação de administrador-depositário, conforme 

previsto no CPC, onera indevidamente a causa e se contrapõe aos 

critérios da celeridade e economia processual que informam os Juizados 

Especiais. Acrescenta que a penhora só pode incidir sobre os bens que 

integram o patrimônio do devedor e, não, sobre hipotéticos valores a 

serem repassados pelas operadoras de cartões de crédito à executada. 

2. Uma vez que não se logrou êxito em localizar bens de titularidade do 

recorrido para a satisfação do crédito executado, não há qualquer 

impedimento à penhora de recebíveis de cartão de crédito, no âmbito dos 

Juizados Especiais, desde que a forma de realização não se 

incompatibilize com os critérios que o orientam e que o percentual dos 

valores penhorados não inviabilize a atividade empresarial e não suplante 

o limite de até 30%. 3. De fato, a nomeação de administrador judicial, 

consoante procedimento do art. 866 do CPC, se mostra incompatível com 

os critérios da celeridade e simplicidade. Contudo, é possível que a 

penhora de recebíveis de cartão de crédito seja feita por depositário, que 

será o responsável pelo repasse dos valores para conta à disposição do 

juízo, o que atende, perfeitamente, à sua finalidade. 4. Com efeito, devem 

ser expedidos ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de que 

realizem o bloqueio de percentual do faturamento da empresa executada, 

decorrente de operações com cartão de crédito, com o conseguinte 

depósito dos valores em conta à disposição do Juízo, até a satisfação da 

obrigação. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. 6. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07005444820178079000 DF 0700544-48.2017.8.07.9000, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). Desta feita, restando cabível o pleito autoral, tenho 

por bem, DEFERIR a penhora pretendida, eis que já esgotadas todas as 

tentativas para recebimento do crédito exequendo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO às bandeiras VISA e MASTERCAD a fim de que 

efetuem o bloqueio de percentual do faturamento da empresa executada, 

decorrente de operações com cartão de crédito, com o consequente 

DEPÓSITO JUDICIAL dos valores, no valor do débito apresentado através 

da petição de ID. 14521572. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 12 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011826-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MORAES OAB - 038.928.601-06 (REPRESENTANTE)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011826-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALAN FERNANDO TEIXEIRA 

CARDOSO FILHO REPRESENTANTE: MONICA MORAES REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COM 

PEDIDO DE URGÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ALAN FERNANDO TEIXEIRA CARDOSO FILHO, menor impúbere, 

representado por sua genitora MÔNICA MORAES em desfavor de UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

Com fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se 

em consideração os fatos narrados na exordial, entendo que a demanda 

pende de algumas providências procedimentais. Inicialmente verifico que a 

presente demanda fora proposta por menor impúbere, devidamente 

representado por sua genitora. Todavia, convém destacar que no âmbito 

desta Justiça Especializada, não é cabível a propositura de ação por 

incapaz. Efetivamente o menor de idade, em que pese representado, não 

poderá figurar no polo ativo de processo que tramita perante o Juizado 

Especial. Isso porque, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, é claro em dispor 

que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (destaque 

acrescido). À vista disso, é indubitável que tal vedação é aplicada em 

razão da necessidade de garantir uma maior proteção aos interesses do 

incapaz, uma vez que exige um procedimento mais amplo à cognição da 

matéria, inclusive, com a participação do Ministério Público em todas as 

fases do processo, o que é incompatível com o rito do Juizado Especial, 

precisamente em relação à aplicação dos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sobre o 

tema, os tribunais pátrios já pacificaram entendimento: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENOR INCAPAZ. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. O art. 27 da Lei nº 12.153/09 prevê que se aplicam 

subsidiariamente aos JEFP o disposto na Lei nº 9.099/95, dos Juizados 

Especiais; esta que, por sua vez, excluí a possibilidade de incapazes 

serem parte em tal procedimento especial. CONFLITO ACOLHIDO. (Conflito 

de Competência Nº 70053263026, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 18/04/2013). 

(TJ-RS - CC: 70053263026 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data 

de Julgamento: 18/04/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2013). Para arrematar: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE DE 

INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANTIDA A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. A parte autora pede provimento ao recurso 

para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo, sem 

julgamento de mérito, em virtude da impossibilidade de incapaz litigar no 

JEC. Requer a ligação da energia elétrica, além de indenização por danos 

morais e materiais. No caso em questão, restou demonstrado que o imóvel 

no qual o autor alega estar instalada a unidade consumidora de sua 

titularidade, pertence à sua mãe, incapaz, que manifestou-se nos autos 

através de seu curador (fls.56/115). Assim, o resultado da causa é de 

interesse direto desta. Contudo, sendo incapaz, não apresenta ela 

capacidade processual para figurar em juízo perante o Juizado Especial 

Cível, conforme prevê o art. 8º, § único, da Lei nº 9.099/95. Portanto, deve 

ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, de ofício, em virtude 

da incompetência do JEC para apreciar causa que versa sobre interesse 

de incapaz. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71006023386, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006023386 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 31/05/2016, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/06/2016) Portanto, considerando a inviabilidade de prosseguimento da 

presente demanda perante este Juízo, uma vez que o objeto dos autos 

versa acerca de interesse de incapaz, tenho por bem, DECLINAR da 

COMPETÊNCIA, em atenção ao princípio da economia processual. Ex 

positis DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, com espeque no artigo 8º 

da Lei nº 9.099/95 e art. 64, § 1º do CPC e por consequência, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA, devendo o feito ser remetido a VARA ESPECIALIZADA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE da Comarca de Sinop, em observância aos 

princípios da economia e da celeridade processual, à luz do disposto no 

art. 8º do CPC. PROCEDA-SE com a REMESSA dos autos ao Juízo da Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010700-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/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 DECISÃO Processo: 

1010700-63.2018.8.11.0015. INTERESSADO: CLEUDINEA ALVES BRAGA 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em sede de audiência de conciliação (ID. 

17041312) a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 16349243. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que a requerida 

realize o serviço de fornecimento de energia elétrica na propriedade rural 

da autora, ao passo que determino a INTIMAÇÃO da requerida para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias”. Diante disso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na decisão interlocutória, sob 

pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II - 

Aguardem-se os autos em secretaria até a apresentação da contestação 

e impugnação; III – Após, remetam-se os autos a TAREFA ESPECÍFICA 

“minutar sentença”. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010700-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/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 DECISÃO Processo: 

1010700-63.2018.8.11.0015. INTERESSADO: CLEUDINEA ALVES BRAGA 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em sede de audiência de conciliação (ID. 

17041312) a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 16349243. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que a requerida 

realize o serviço de fornecimento de energia elétrica na propriedade rural 

da autora, ao passo que determino a INTIMAÇÃO da requerida para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias”. Diante disso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na decisão interlocutória, sob 

pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II - 

Aguardem-se os autos em secretaria até a apresentação da contestação 

e impugnação; III – Após, remetam-se os autos a TAREFA ESPECÍFICA 

“minutar sentença”. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011809-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LARA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (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 DECISÃO Processo: 

1011809-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JAQUELINE LARA RAMOS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER 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 autora que, ao tentar realizar 

compras parceladas foi surpreendida com a negativa em razão da 

restrição anotada em seus dados pela demandada. Verbera que não tem 

qualquer relação jurídica com a requerida e que desconhece o débito 

negativado. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a 

negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois 

bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que 

não tem relação jurídica com a requerida, mormente pelo fato de não ter 

realizado aquisição de mercadorias ou efetuado transações comerciais. 

Além disso, alega que desconhece o débito que lhe é imputado, porquanto 

não há débito que justifique a negativação. Dessa forma, considerando 

que se trata de prova negativa, cabe à demandada comprovar a licitude da 

cobrança e a consequente restrição. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa. (Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010). No 

mesmo viés, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA . RECURSO PROVIDO. Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa. Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no 

DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado como 

flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e DEFIRO a LIMINAR. Sendo assim, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, ao passo que 

determino a INTIMAÇÃO da requerida para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste 
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juízo; EXPEÇA-SE ofício ao SCPC, solicitando o cumprimento da presente 

decisão; 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; Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 13 de dezembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013319-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANZARINI (REQUERENTE)

ORANIDES ALONSO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (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 MATERIA E 

MORAIS proposta por PEDRO ZANZARINI e ORANIDES ALONSO 

FERNANDES ZANZARINI em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Ressai dos autos que a segunda 

Requerente foi diagnosticada com distrofia de córnea e falência de córnea 

no olho esquerdo e necessitava ser submetida a transplante de córnea. 

Alega que solicitou autorização do procedimento junto a Requerida, no 

entanto, após grande período de espera teve seu pedido negado. Em 

razão da urgência dirigiu-se até a cidade de Sorocaba-SP onde realizou o 

procedimento. Requer o ressarcimento das despesas e condenação da 

Requerida em danos morais. Por seu turno, a Requerida alega que a 

abrangência do plano de saúde dos Requeridos é regional, e que todas as 

coberturas previstas no plano foram honradas, que foi liberada a consulta 

em médico especialista na capital de Cuiabá para que pudesse passar por 

consulta e posteriormente agendar a cirurgia, no entanto os requerentes 

não aceitaram a consulta sob alegação de que iriam realizar a cirurgia em 

Sorocaba. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à 

negativa da Requerida em autorizar o procedimento e a obrigação em 

custear procedimento realizado fora da área de cobertura do plano de 

saúde. O contrato de plano quando não possui abrangência nacional 

contém limitação de abrangência territorial. Referida cláusula tem validade 

e eficácia, já que influencia diretamente o valor das mensalidades devidas 

pelos usuários e o risco assumido pela ré. Apenas excepcionalmente 

admite-se que o paciente busque atendimento fora da região quando na 

localidade não exista médico, laboratório ou hospital, aptos ao 

procedimento recomendado ou em situação de urgência. No caso dos 

autos o plano de saúde dos requeridos é de abrangência regional para os 

municípios do Estado do Mato Grosso. Já o procedimento pretendido 

classificado como eletivo, ou seja, não era de urgência. Sendo assim, os 

Requerentes deveriam ter buscado especialistas dentro da área de 

cobertura e não em outro estado. Quanto negativa do plano de saúde, 

cabia ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao Requerido fato 

extintivo do direito do autor. Os Requerentes afirmam que houve negativa, 

mas não trazem qualquer indício de prova, por outro lado a Requerida 

alega que não houve negativa e apresenta autorização para consulta com 

especialista em Cuiabá. Em que pese à inversão do ônus da prova 

prevista no código de defesa do consumidor, entendo que a Requerida 

desincumbiu-se do seu ônus. A alegação dos Requerentes de que não 

tomou conhecimento da referida autorização não se sustenta. Pelos 

documentos anexados é possível identificar que a intenção dos 

Requerentes desde o início foi realizar o procedimento na clinica indicada 

pelo médico, o próprio encaminhamento esta direcionado a clínica BOS, 

conforme id 2267719; o orçamento fornecido pela BOS em 12/08/2015, 

também indicam a intenção de realizar o procedimento particularmente. 

Portanto, se os Requerentes tinham ciência de que o plano de saúde tinha 

cobertura regional, e que dentro do estado do mato grosso existem 

profissionais capacitados para realizar a cirurgia, entendo que os 

Requerentes optaram por realizar pela via particular em clínica localizada 

em outro estado, e sendo uma escolha, não há que responsabilizar a 

Requerida pelas despesas, eis que foi disponibilizado profissional em 

Cuiabá. Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos contidos na 

inicial; e por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008688-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARINHO SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B 

(ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DONIZETE CELLONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANTONIO MARINHO SOUZA NETO em face de AUGUSTO 

DONIZETE CELONI. Alega o Requerente que durante assembleia para 

eleição do novo presidente da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PANORAMA indeferiu a 

candidatura do Requerido, pois o mesmo encontrava-se inadimplente. 

Inconformado com a negativa o Requerido indagou ao Requerente: “"O que 

você fez com os R$ 9.000,00 da Associação?Onde você colocou este 

dinheiro?". O Requerente informou que ele sabia o que tinha sido feito pois 

acompanhou tudo. Então o Requerido afirmou que autor tinha roubado a 

associação, que tinha feito reajustes do valor da hora do trator da 

associação sem autorização e por fim proferiu os seguintes dizeres: “Seu 

filho da puta, ladrão! Vai pra puta que te pariu! (...)". Sentindo-se injuriado e 

caluniado o Requerente busca reparação. Por seu turno o Requerido alega 

que apenas questionou o Requerente quanto à prestação de contas, mas 

que jamais o chamou de ladrão. Que ao indignar-se com o indeferimento 

da candidatura mandou o Requerente ir para os raios que os parta com a 

associação dele. É cediço que, para que seja caracterizado o dano moral, 

é necessário a presença, cumulativa, de três requisitos: o ato ilícito, o 

efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta 

do agente. Outrossim, é sabido que somente comete ato ilícito aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

de outrem, causando-lhe dano. Levando em conta as circunstâncias do 

caso concreto, é possível visualizar que a assembleia tinha finalidade de 

eleger novo presidente, e que ao ser barrado por inadimplência o 

Requerido questionou sobre o Requerente sendo presidente não ter pago 

a mensalidade por longo período e dias antes da eleição, ter pago apenas 

metade do devido e a outra parte descontado em notas, protestando então 

sobre o que teria sido feito com o dinheiro. Entendo que o Requerente na 

qualidade de presidente da associação tem por obrigação apresentar aos 

associados a prestação de contas, de modo que o questionamento sobre 

o que teria sido feito com o dinheiro não é suficiente para representar 

ofensa, principalmente levando em consideração o fato do Requerente ter 

pago apenas parcialmente sua obrigação e a diferença descontado em 

notas, o que justifica o questionamento do Requerido. Por outro lado, a 

acusação de ladrão esta sim imputa um crime, enseja ofensa, põe em 

dúvida o caráter e gera danos morais. Segundo a regra insculpida no 

código de processo civil sobre ônus da prova, cabe à parte autora provar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 568 de 648



fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Durante a audiência de instrução foi ouvido 

Requerente, Requerido, bem como suas testemunhas. Segundo a 

testemunha Sr. Juarez da Costa houve o comentário por parte do Sr. 

Augusto de o que o Sr. Antonio tinha feito com o dinheiro, e que depois ele 

ainda falou alguns palavrões; O Sr. José Mario afirma que o Sr. Augusto 

perguntou cadê o dinheiro da associação, no entanto não teve ofensas; a 

Sr. Lurdes afirma que o Sr. Augusto chamou o Sr. Antonio de Ladrão e 

perguntou dos 9 mil reais, onde havia sido colocado; o Sr Almeri afirma 

que o Sr. Augusto acusou o Sr. Antonio de ladrão e indagou sobre o 

dinheiro da associação; o Sr Edvaldo afirma que de fato houve discussão 

sobre as finanças e que o Sr. Augusto questionou sobre os 9 mil reais, 

mas que não escutou chamar de ladrão; o Sr. Everson afirma que houve 

questionamento sobre o dinheiro da associação, mas que não ouviu o Sr. 

Augusto chamando o Sr. Antonio de ladrão. Considero a prova colhida na 

instrução processual frágil, eis que as testemunhas do Requerente 

corroboram com a afirmação de que o Requerido chamou o Requerente de 

ladrão, já as testemunhas do Requerido afirmam não terem ouvido chamar 

de ladrão, apenas questionar sobre o dinheiro da associação. De modo 

que não é possível identificar qual das partes falta com a verdade. Pela 

análise das provas vislumbro que o Requerido sentiu-se ofendido ao ser 

questionado sobre as finanças da associação. No entanto, não ficou 

comprovado que de fato o Requerido tenha lhe chamado de ladrão, ou dito 

que roubou a associação. Aqui, não há qualquer ato ilícito comprovado, 

uma vez que o sofrimento moral que o Requerente diz ter sentido, não 

restou devidamente demonstrado. Dessa forma, não sendo comprovado 

nexo de causalidade nem a ilicitude dos atos praticados pelo Requerido, 

não há que se falar em responsabilidade civil. Sobre o tema, ensina Sérgio 

Cavallieri Filho: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano 

moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender,acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos.” (Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2002. p. 89). Pelo exposto, considerando a ausência de 

comprovação da pratica de ato ilícito pelo Requerido, não há que se falar 

em condenação em danos morais. Por fim, quanto ao requerimento em 

litigância de má-fé, entendo indevido, eis que apesar de não restar 

comprovado prática de ato indevido pelo Requerido, indiscutivelmente 

houve um mal entendido, que levou o Requerente a ajuizar a presente 

demanda. Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos contidos na 

inicial; e por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BONUTO FERNANDES OAB - SP225863 (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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por OLIVIO VILANOVA em face de RURAL 

AGRONEGÓCIOS FERTILIZANTES EIRELE ME. Alega o Requerente que 

teve seu crédito negado devido à inscrição indevida pela Requerida, eis 

que não adquiriu o produto que esta sendo cobrado, mas sim terceiro sem 

sua autorização. Razão pela qual requer a declaração da inexistência do 

débito e condenação da requerida em danos morais. Por seu turno, a 

Requerida alega que a compra foi realizada como de costume por telefone 

e que o produto foi devidamente entregue ao filho do requerente, pelo que, 

a cobrança é devida. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter qualquer débito em aberto com a Reclamada. No entanto, a 

Requerida alega que o produto foi adquirido como de costume por telefone 

e entregue ao filho do Requerente. Razão pela qual a cobrança é devida. 

Analisando os documentos o produto de fato foi entregue ao Sr. Edmar 

Vilanova, que segundo a Requerida é filho do Requerente. Pelas notas 

fiscais das compras anteriores, é possível concluir que o produto 

adquirido “lata de óleo vegetal” já havia sido adquirido outros vezes pelo 

Requerente, o que indica que utilizam o referido produto. Quanto à 

aquisição por terceiro, as notas fiscais apresentadas pela Requerida 

indicam que as compras anteriores também foram realizadas por terceiro, 

que ao que tudo indica é o filho do Requerente. Em que pese às alegações 

trazidas pela Requerida, o Requerente não impugna os documentos, tão 

pouco nega que o produto tenha sido entregue ao seu filho. Apenas 

insiste na tese de que não recebeu o produto que adquirido por terceiro 

estranho. No entanto não se admite considerar o filho como terceiro 

estranho. Enfim, pelas provas produzidas nos autos entendo que há 

fortes indícios de que a cobrança seja devida, apesar do produto não ter 

sido entregue ao autor, foi entregue ao seu filho, reforçando ainda esta o 

fato do produto já ter sido adquirido pelo Requerente em outra 

oportunidade o que sugere que seja de seu uso. Sendo assim, entendo 

devida a cobrança em nome do Requerente. Pelo exposto JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e considero devida a cobrança, por 

consequência DERTERMINO o cancelamento da antecipação de tutela para 

exclusão do nome do Requerente dos cadastros de proteção ao crédito. 

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: 8011332-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE FATIMA DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (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. 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. 

Fundamento e decido. Pela análise dos autos, trata-se AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUCIA 

ANA DE PAULA em face de CLEUSA DE FATIMA DE PAULA. Em síntese 

alega a Requerente que Requerida recebeu em doação um imóvel da 

prefeitura e realizou um financiamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) para construir uma residência. Ocorre que a Requerida não tinha 

condições de arcar com as parcelas sozinha, então pactuou com a 

Requerente para que dividissem as despesas e que no momento da 

escrituração e averbação seria transferido 50% do imóvel para o nome da 

Requerente. Ocorre que no momento que foi autorizada a regularização a 

Requerida recusou-se em cumprir o pactuado. Razão pela qual requer 

seja a Requerida compelida a transferir inicialmente o imóvel para seu 

nome e posteriormente averbação de 50% do imóvel em nome da 

Requerente. Requer ainda condenação da Requerida a pagar 50% de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 569 de 648



aluguel do imóvel a Requerente. Por seu turno, a Requerida alega o imóvel 

não foi objeto de doação da prefeitura; que o financiamento foi pago 

exclusivamente por ela por meio do FGTS e salário e que a declaração 

onde reconhece o pactuado padece de vício eis que foi assinada sob 

coação. Passo a análise da preliminar de nulidade absoluta, suscitada pela 

Requerente, da decisão que admitiu a audiência de conciliação em que a 

parte autora foi representada pelo irmão e procurador. Primeiramente é 

importante anotar que o magistrado possui discricionariedade para decidir 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os 

fins sociais da lei. (art. 6º da lei 9099/95). No caso dos autos a ausência 

da parte autora foi devidamente justificada bem como representada pelo 

procurador. A Constituição Federal em seu art. 133 prevê que o advogado 

é indispensável à administração da justiça, pois é o representante da parte 

em juízo, sendo assim, extinguir o feito devido à ausência do autor, 

quando o mesmo esta representado, importa em ofensa ao paliativo 

constitucional. Por esta razão, não gera nulidade nem irregularidade a não 

extinção do feito devido à ausência do autor quando o mesmo encontra-se 

representado por procurador. Passo a análise do mérito. A controvérsia 

da presente demanda cinge-se quanto à legalidade da declaração emitida 

pela Requerida onde prevê que 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

seriam transferidos a Requerente no ato da escrituração. A Requerida 

alega que assinou o referido documento sob ameaça, pois a Requerente 

teria ameaçado de atear fogo em sua residência. No que tange a 

distribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar fato constitutivo de 

seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. A Requerente comprovou seu direito por meio 

da declaração assinada e reconhecido firma, já a Requerida, para 

comprovar a suposta ameaça juntou um print de conversa de whats app e 

um boletim de ocorrência. É entendimento pacífico que o boletim de 

ocorrência não possui força probatória, eis que se trata prova unilateral, 

presente apenas a versão dos fatos de uma das partes. No caso dos 

autos, o boletim foi feito quase 03 anos após a suposta ameaça o que o 

torna suspeito. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO 

ACIDENTE - RELATO DA VÍTIMA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

DECLARAÇÃO UNILATERAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - CULPA 

DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa por indeferimento da substituição de testemunha, 

tendo em vista que cabe ao julgador analisar a necessidade da prova; bem 

como não configura o cerceamento cuja produção se pretendeu 

tardiamente, quando já preclusa sua oportunidade. Diante da ausência de 

prova de culpa do réu pelo acidente, ele não pode ser responsabilizado 

pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão do 

sinistro. O boletim de ocorrência que apenas contém a versão da vítima 

sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força 

probante acerca da dinâmica do acidente, não conseguindo esta 

comprovar as suas alegações, consoante os termos do art. 333, I, do CPC 

(art. 373, I, NCPC), há que ser mantida a improcedência da demanda. (Ap 

31443/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) 

Já a conversa de whats app não é meio de prova eficaz, e ainda que 

fosse, no caso não restou comprovada ameaça. Portanto, a Requerida 

não se desincumbiu de seu ônus. Sendo assim, não constando dos autos 

qualquer elemento probatório capaz de conferir verossimilhança às 

alegações expostas pela Requerida, ou seja, não havendo prova mínima 

dos fatos desconstitutivos do direito da Autora, reconheço o termo de 

declaração de ID 2247712 e entendo devida a obrigação de transferir 

metade do imóvel a Requerente no ato da averbação. No que tange ao 

pedido de aluguel julgo indevido eis que não há qualquer previsão de 

pagamento de alugueres do pactuado entre as partes, e ainda não restou 

comprovado que o imóvel esteja alugado e a Requerida auferindo qualquer 

tipo de lucro. Por fim, quanto ao pedido de pedido de litigância de má-fé, 

entendo indevido, eis que reconhecimento do direito da Requerente. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para 

OBRIGAR a Requerida, no prazo de 20 dias úteis, a TRANSFERIR o imóvel 

registrado sob Matrícula 26.192 para o seu nome e na sequência 

AVERBAR 50% (cinquenta por cento) do imóvel em nome da Requerente, 

devendo todas as despesas para regularização ser rateada entre as 

partes. DETERMINO ainda a manutenção da averbação da presente 

demanda na matrícula até a conclusão da transferência. Via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011313-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SALVADOR DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011313-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

SALVADOR DE MATOS REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES 

S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado 

sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no 

CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINALVO GAMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012793-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE EDINALVO GAMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 

A EMBRATEL Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 
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TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006580-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FELICIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006580-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON FELICIANO ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012355-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012355-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004700-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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. Decido Trata-se de situação em que comporta 

julgamento antecipado da lide, por não existir a necessidade de produção 

de provas em audiência (art. 355, I, do CPC). Apenas para melhor situar a 

questão, o Autor adquiriu passagens aéreas da empresa Ré para o trecho 

Petrolina X Salvador no dia 17/02/2015 no voo n. 6315. Relata que realizou 

o check-in e após o embarque, o Autor e sua esposa foi abordada por um 

preposto da empresa Ré que informou que a mesma deveria descer do 

avião, pois haviam problemas com a sua documentação. Aduz que no 

momento do embarque encontrava-se gestante, com 30 semanas de 

gestação e que estava com o relatório médico informando que estava apta 

para viajar. Contudo, foi informada de que o atestado estava vencido e 

que ela deveria providenciar um novo e atualizado para o embarque. 

Requer-se então, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) Em sua contestação, a requerida alegou em 

sede de preliminar a CARÊNCIA da AÇÃO por suposta ILEGITIMIDADE 

ATIVA do requerente, o qual não sofreu o suposto dano moral litigado. 

Antes de qualquer outra digressão jurídica entendo imprescindível julgar a 

preliminar suscitada. Verifica dos autos que o autor não sofreu o abalo 

moral Requerido tendo em vista que o ocorrido se deu com sua esposa, 

sendo ela parte legítima para pleitear possível indenização pelos danos 

morais. Sendo assim, tenho que a preliminar levantada merece guarida, 

posto que, a parte autora não foi vítima direta da suposta falha na 

prestação de serviços da Requerida ensejadora do dano moral. Posto 

isso, é latente a carência da ação, ante a ilegitimidade do autor, o qual não 

postula direito alheio, não podendo pleitear a reparação por um direito que 

não lhe compete. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, isto SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante o acolhimento da preliminar arguida pela 

requerida. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010124-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 
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assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TADEU CORDEIRO DE MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO SANDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(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

 

SENTENÇA 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. Apenas 

para situar a questão, o Autor apresentou reclamação perante a Empresa 

Requerida tendo em vista que o mesmo era cobrado pelos serviços 

Antivirus-Backup-Educa e o suporte remoto e que tais serviços 

gradativamente era reajustado para valores a maiores. Tal reclamação se 

deu pelo fato de que o Autor não havia contratado tais serviços, assim 

pleiteou a restituição dos valores pagos. A empresa Requerida, em 

resposta ao Autor reconheceu a cobrança indevida e sem autorização do 

Autor e informou que efetuaria o pagamentos de tais débitos, contudo, 

quedou-se inerte e não efetuou o pagamento. Pugna então pela 

Restituição dos valores cobrados indevidamente. A requerida em sede de 

contestação aduz a inexistência de ato ilícito, regularidade do débito 

contratado. Quanto a suspensão do feito insta elucidar que a suspensão 

não se aplica aos processos que se encontram na fase de conhecimento. 

Passo a análise do mérito. Consoante já anotada, cabe apenas salientar 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; artigo 6º, VI 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. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Da análise dos autos, verifico que a 

parte Autora entabulou contrato de serviços de telefonia móvel com a 

Reclamada. Ocorre que recebeu cobranças de serviços não contratados. 

Pois bem. Analisando os fatos apresentados, tenho que assiste razão ao 

peticionário pois em e-mail enviado pela própria Requerida houve a 

confissão da realização de cobrança quanto a serviços não contratados. 

Assim, tenho como devida a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente que perfazem a quantia de R$1.352,02(um mil trezentos e 

cinquenta e dois reais e dois centavos). DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida RESTITUIR 

EM DOBRO o valor de R$1.352,02(mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

dois centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês a contar 

da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da 

devedora, declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários 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: 1005594-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA ESPOSITO DE SOUZA 30548532842 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROBERTO PINTO OAB - SP92998 (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. Em consulta 

aos órgãos de proteção ao crédito e verificou que seu nome ainda estava 

negativado pela Ré. A Requerida em sua defesa alegou que a negativação 

era devida, sustenta ainda ser de responsabilidade de o devedor dar 

andamento para proceder a baixa a restrição ausência de prova quanto 

ao dano moral. A Requerida apesar de ter apresentado contestação, NÃO 

compareceu em audiência de conciliação, sendo, portanto, REVEL. Os 

documentos anexados aos autos demonstrando o pagamento dos débitos, 

constituem prova inequívoca do pagamento, cabendo ao Requerido 

demonstrar que este não ocorreu. O Requerente reconhece que a 

negativação ora discutida era devida, 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, 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 
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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). Portanto, não 

agiu com a devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. 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. 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. DIANTE DO EXPOSTO, 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. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317798 Nr: 1506-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Certifico que deixo de expedir mandado de intimação para a testemunha 

do réu, SR. AUGUSTO PEDRO MARIANO MOREIRA, por insuficiência de 

endereço, conforme certificado pelo oficial de justiça a fl. 66. Destarte, 

INTIMO o Douto advogado do réu para no prazo de cinco dias informar o 

endereço completo da referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279992 Nr: 15963-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JUNIOR ESPINDOLA PEREIRA, MURILO 

BATISTA DA SILVA, LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. advgada a 

apresentar memoriais finais escritos, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212964 Nr: 13418-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DO CARMO, WEVERTON VINÍCIUS 

PEREIRA DO CARMO, JEFERSON DO CARMO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, 

VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULA PATRICIA BREITENBACH, 

Filiação: Marcia Francisca Breitenbach e Sergio Breitenbach, data de 

nascimento: 01/09/1997, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

empacotadora, Telefone 66-9658-9860. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA LINDA INÊS 

PEREIRA DO CARMO, acima qualificada, PARA QUE. NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS COMPAREÇA NESTA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL, MUNIDA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, PARA RESTITUIR O 

APARELHO CELULAR BLU E UMA CORRENTE DOURADA, apreendidos 

nos autos

Resumo da Inicial: Consta que no dia 05 de setembro de 2014, por volta 

das 21h40m, na rua ênio Pipini, fundos com o Supermercado Casa Aurora, 

bairro centro, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, os denunciados , 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante 

grave ameaça exercida com martelo, subtrairam, para todos, coisas 

alheias moveis.

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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Despacho/Decisão: Ação Penal – Código Apolo 212964Vistos.Tendo em 

vista que o sentenciado Weverton, mesmo ciente (fls. 116/121 e 165) não 

compareceu para a restituição do aparelho celular Nokia apreendido 

consigo, determino seja o referido bem doado pela Diretoria do Foro à 

instituição sem fins lucrativos, se útil ou, acaso inutilizável, 

destruído.Outrossim, cumpra-se o determinado à fl. 120, intimando-se a 

testemunha Linda Ines para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareçam 

na Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca para restituir o aparelho 

celular BLU e a corrente dourada.Transcorrido o prazo acima fixado sem 

manifestação ou comparecimento, determino sejam os bens (aparelho 

celular BLU e a corrente dourada) doados pela Diretoria do Foro à 

instituição sem fins lucrativos, se úteis ou, acaso inutilizáveis, 

destruídos.Após o cumprimento de todas as determinações constantes na 

deliberação acima e as constantes na decisão à fl. 168, ARQUIVEM-SE os 

autos.Cumpra-se.Sinop, 03 de julho de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

Sinop, 12 de dezembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 208577 Nr: 9880-03.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CATHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Ação Penal - Código Apolo 208577

Vistos.

Diante do requerimento à fl. 84, arquivem-se provisoriamente os autos em 

cartório pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do primeiro dia 

útil após a publicação desta decisão e, transcorrido o prazo sem a 

comprovação da propriedade do veículo, voltem-me os autos conclusos.

Caso comprovada a propriedade do veículo e restituído o bem, o que deve 

ser certificado nos autos, bem como cumpridas as determinações acima e 

as contidas às fls. 59/60, ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, com as 

baixas e anotações de vezo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Sinop, 12 de abril de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9183-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MENEZES, GABRIEL MENEZES 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, KARIN PRISCILA ZUCONELLI - OAB:MT- 

23.270, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que abro vista dos autos aos advogados dos réus 

para INTIMA-LOS DA SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTAREM-SE acerca 

dos Embargos de Declaração opostos nos autos pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 286818 Nr: 348-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA, 

EDER TOBIAS DA SILVA, PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIM, 

JOÃO LUIZ BARANOSKI, DUARTE TOSHIYA KURAOKA, DINIZ CARLOS 

FLECK, ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/O, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, NÉVIO PEGORARO 

- OAB:6904-B/MT, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Decido.Pois bem. Com relação à certidão lavrada pela técnica judiciária 

Viviane de Oliveira Moliani em 26.10.2018 (f. 722), de fato, a sentença 

proferida em 06.11.2017 (fls. 467/518) nada dispôs a respeito dos 

valores, objetos e armas apreendidos em 03.01.2017 (fls. 25 e 27).Com 

relação aos bens e valores apreendidos, uma vez que, na sentença, já 

passada em julgado, não foi decretado o perdimento, cabe observar o 

disposto nos artigos 120 e 122 do CPP, restituindo-os a quem de direito.No 

tocante às armas de fogo, entretanto, devem ser encaminhadas ao 

Comando do Exército desta Região, nos termos do artigo 25 da Lei nº 

10.826/2003 e artigo 1.353, § 1º, da CNGCGJ/MT.Transcorrido o prazo de 

90 (noventa) dias, sem que haja manifestação dos eventuais interessados 

nos bens e valores apreendidos, determino sejam os bens úteis doados 

ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01, 

destruindo-se os inúteis. Com relação aos valores apreendidos devem ser 

revertidos ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – 

FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 10.057/2014 e art. 63, da Lei nº 

11.343/2006.Certifique-se a restituição dos documentos pessoais dos 

acusados, bem como a destruição das substâncias entorpecentes 

apreendidas.Após, não havendo providências complementares, 

arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306693 Nr: 12737-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICE SCHABARUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23.089/O, wesley de almeida pereira - 

OAB:23350

 Reporto-me à decisão proferida em 12.9.2017 (fls. 41/42), que recebeu a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em 06.09.2017 (fls. 1-A/1-C), 

dando a denunciada Nice Schabarun como incursa nas condutas típicas 

previstas nos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, 306 da Lei nº 

9.503/1997 e 147 do Código Penal.

 Citada, a ré apresentou resposta à acusação em 30.11.2017 (fls. 

107/112), arguindo, na oportunidade, preliminares de mérito (art. 395, I, do 

CPP).

Instado, o Ministério Público manifestou contrariamente em 16.5.2018 (fls. 

121/121v.).

Pois bem. Não obstante as judiciosas razões esposadas pele defesa da 

acusada, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, estando 

presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, 

havendo, portanto, justa causa para o exercício da ação penal.

 Nessa situação, em prosseguimento ao feito, designo a audiência de 

instrução e julgamento para 26.03.2019 (terça-feira) às 13:45 horas.

Cite-se a ré e intimem-se as partes e testemunhas (policiais militares), 

observando-se o disposto nos artigos 221, § 2º, 351 e 370, §§ 1º e 4º, do 

CPP c.c. 980, §§ 2º e 4º, e 1.686, II, todos da CNGCGJ/MT.

Requisite-se à POLITEC, com urgência, o laudo definitivo das substâncias 

entorpecentes, o qual deverá aportar neste Juízo no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Junte-se o relatório de antecedentes criminais atualizado extraído do 

sistema informatizado “Apolo”.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 205793 Nr: 7590-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Reporto-me à sentença proferida em 24.6.2015 (fls. 133/136) que julgou 

improcedente a denúncia e absolveu a acusada Claudineia da Silva, 

determinando a restituição dos bens e valores apreendidos em 09.5.2014 

(f. 35), com exceção das substâncias entorpecentes e do cartucho 

intacto Gauge 28 e 02 (dois) estojos de calibre .32.

Consta que a acusada, intimada por edital, não se manifestou, tendo sido 

determinada a doação dos bens ao Conselho da Comunidade, em 

01.6.2016 (f. 150).

Embora, conforme certidão lavrada pela escrivã em 23.6.2016 (f. 153), o 

advogado Névio Pegoraro tenha informado que a ré tem interesse em 

reaver os objetos apreendidos, fato é que, desde a audiência de instrução 

realizada em 10.11.2014 (f. 116) a acusada não compareceu ao 

processo, nem para reaver os bens apreendidos, tampouco para cumprir 

a condição contida no item "I" do alvará de soltura expedido em 31.7.2014 

(f. 93).

Diante disso, considerando o lapso temporal trascorrido desde a 

sentença, não havendo manifestação da ré, cumpra-se a decisão 

proferida em 01.6.2016 (f. 150), doando-se os bens úteis ao Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT.

Certifique-se a destruição das substâncias entorpecentes e, com relação 

às munições apreendidas, observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 

25 da Lei nº 10.826/2003 e 1.353, § 1º, da CNGCGJ/MT.

Após, não havendo providências complementares, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.
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Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 14/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestor Administrativo 3, lotado no Juizado Especial 

Cível de Várzea Grande, AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA, matrícula 

n.º 5308, usufruirá férias de 26.11.2018 a 15.12.2018, referente ao 

exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 6496, para responder pelo cargo de Gestor 

Administrativo 3, de 26.11.2018 a 15.12.2018, em razão de usufruto de 

férias do titular AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 4/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestor Administrativo 3, EDSON RODRIGUES DA 

SILVA, matrícula n.º 5783, usufruirá férias de 07 a 26.01.2019, referente 

ao exercício de 2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor CARLOS JOSÉ RODRIGUES, Técnico 

Judiciário, mat. n.º 2832, para exercer as funções de Gestor 

Administrativo 3, de 07 a 26.01.2019, referente ao exercício de 2018 em 

razão de usufruto de férias do exercício de 2018 d o titular EDSON 

RODRIGUES DA SILVA, mat. n.º 5783.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 05 de dezembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 9/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestor Judiciário Emerson Botelho de Campos, 

matrícula n.º 5307, usufruirá férias de 7 a 26 de janeiro de 2019, referente 

ao exercício de 2018, bem como, 10 dias de folgas compensatórias de 28 

de janeiro 8 de fevereiro de 2019.

R E S O L V E

 Art. 1º DESIGNAR

 o servidor LUIZ CARLOS DA SILVA, Auxiliar Judiciário, matrícula n.º 867, 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, da 2º Vara 

Especializada da Fazenda Pública, no período de 7 a 26 de janeiro de 

2018, em razão de férias do exercício de 2018, bem como 10 dias de 

folgas compensatórias de 28 a 8 de fevereiro de 2019, do titular Emerson 

Botelho de Campos, Gestor Judiciário, matrícula n.º 5307. Publique-se. 

Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal 

de Justiça.

Várzea Grande, 4 de dezembro de 2018

JONES GATTASS DIAS

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Intimação

 Processo n. º 20578-10.2014.811.0002 – CÓDIGO 371502

 INTIMAÇÃO DA DRA. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, OAB/MT N.º 8.506, 

para que proceda ao pagamento das custas referente ao pedido de 

desarquivamento, protocolado em 28/11/2018, do processo n. º 

20578-10.2014.811.0002 – CÓDIGO 371502, da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

  

Processo n. º 10700-42.2006.811.0002 – CÓDIGO 101521

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS, OAB/MT N.º 

10.745, para que tome ciência que o processo n. º 

10700-42.2006.811.0002 – CÓDIGO 101521, da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 597, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 07/12/2018.

  

Processo n. º 22122-96.2015.811.0002 – CÓDIGO 420277

 INTIMAÇÃO DO DR. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB/MT 

N.º 17.528, para que tome ciência que o processo n. º 

22122-96.2015.811.0002 – CÓDIGO 420277, da Vara Especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

322.A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 03/12/2018.

  

Processo n. º 0003717-85.2010.811.0002 – CÓDIGO 242503

 INTIMAÇÃO DO DR. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, OAB/MT 

N.º 17.528, para que tome ciência que o processo n. º 

0003717-85.2010.811.0002 – CÓDIGO 242503, da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 901, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 21/11/2018.

  

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 447873 Nr: 10849-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALVES MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, NILSON NEI NARDELLI FILHO - OAB:20.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alice Alves MOntebeler requereu ALVARÁ JUDICIAL para levantamento 

dos valores existentes junto ao Banco Santander, relativos a saldo em 

conta em nome do de cujus Sr. José Montebeler.

 A requerente é viúva do “de cujus.

Consta dos autos escritura de renúncia dos herdeiros em favor da 

requerente (fls. 26/27)

A instituição financeira informou os valores disponíveis (fls. 64/65).

A parte autora manifestou pela procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Quanto ao pedido verifica-se que a requerente é parte legítima, sendo 

portanto, o pedido juridicamente possível, há inte-resse processual e 

econômico e com o falecimento de seu marido, assistindo-lhe, assim, o 

direito de pleitear o saque dos valores exis-tentes junto às contas em 

nome do de cujus Sr. José Montebeler.

Logo, estando comprovado nos autos o vínculo existente entre a 

requerente e o de cujus, o pleito há de ser deferido sem mais delongas.

Diante do exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro 

o pedido da requerente e determino seja expedido alvará de levantamento 

em favor de Alice Alves MOntebeler habilitando-a a receber o dinheiro 

disponível junto à conta em nome do de cujus – Sr. José Montebeler, junto 

à agência autorizada do Banco Santander conforme mencionado nos 

autos.

Isento a requerente do pagamento das custas e despesas pro-cessuais.

Expeça Sr. Gestor, o competente alvará de levantamento.
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Isento a requerente de prestação de contas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 273575 Nr: 16397-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE PINHEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - 

MT, EDILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:13279-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Manifeste-se a parte autora sobre o ofício de fls. 64 e documentos de 

fls. 65/67.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 446253 Nr: 10078-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCEST, GDAL, AJDS, MADS, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Tendo em vista que não há comprovação de propriedade do bem a ser 

inventariado, uma vez que a Escritura de fls. 35/36 apenas demonstra a 

transação efetivada entre o antigo proprietário do imóvel e a falecida, 

determino que seja intimada a inventariante para trazer aos autos, no 

prazo de 15 dias, cópia atualizada da matrícula do referido imóvel, a fim de 

que seja verificado se não houve transações posteriores.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 313710 Nr: 9908-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN RODER CREVELARO CARDOSO, EDILSON 

VALE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILLANA CRISTINA DA SILA - 

OAB:16636, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:, THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - OAB:344864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se o requerente de fls. 30 para que junte, no prazo de 15 dias, a 

negativa do cartório de Registro Civil por ele apontado, constando a 

impossibilidade de averbação do divórcio apenas com o mandado de 

averbação já expedido, eis que a exigência de carta de sentença somente 

faria sentido se houvessem bens a serem transferidos ou adjudicados, 

por exemplo.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 291434 Nr: 11163-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 347725 Nr: 14036-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACDO, ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 536201 Nr: 7932-26.2018.811.0002

 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: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432913 Nr: 2724-32.2016.811.0002

 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: DJDSO, KADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCLJCDS, MIDC, SNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.201/O, PAULO HENRIQUE LOPES DE 

CARVALHO - OAB:18542

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fls. 71 e cota ministerial de fls. 74, pois pertinente e 

necessária a prova pericial, consistente na realização de exame de DNA. 

Assim, INTIMEM-SE as partes para a realização do exame, devendo 

comparecer no dia 07/12/2018 às 09:30 horas no laboratório - LPC, sito à 

Rua Vereador Jorge Witzak, nº 205 – Bairro Cristo Rei, Cidade de Várzea 

Grande - MT, Telefone: 3685-5440, cujo laudo, assim que concluído, 

deverá ser encaminhado a este respeitável juízo ou juntado pela parte 

interessada.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299535 Nr: 20123-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAPDMM, Maricelia Pereira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Com relação ao item III da decisão retro, importante ressaltar que a 

Defensoria Pública também firmara convênio com a Associação dos 

Notários e Registradores (Anoreg-MT), o qual possibilita acesso à Central 

Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais 

do Estado (CEI).

Ademais, tendo em vista o princípio do interesse processual, cabe à parte 

requerente diligenciar acerca de bens em nome do devedor. Tal ônus não 

pode ser transferido ao juízo, uma vez que a Defensoria Pública possui 

acesso ao mencionado sistema de pesquisa.

Portanto, vistas à parte exequente, via Defensoria Pública, para que 

efetue se assim lhe aprouver, pesquisa via Sistema, de eventuais bens do 

executado.

III- Em seguida, ao Ministério Público.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409691 Nr: 16456-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDLO, MDFDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT, ELIANE MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, 

MARCOS ESTRELA SILVEIRA - OAB:18.284

 Vistos.

I- Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de fls. 67 e documento 

de fls. 68.

II- Após, vistas ao MP.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 351166 Nr: 16703-32.2014.811.0002

 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: YN, NSDN, MEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMNDA, MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fls. 83 e cota ministerial de fls. 86, pois pertinente e 

necessária a prova pericial, consistente na realização de exame de DNA. 

Assim, INTIMEM-SE as partes para a realização do exame, devendo 

comparecer no dia 07/12/2018 às 08:30 horas no laboratório - LPC, sito à 

Rua Vereador Jorge Witzak, nº 205 – Bairro Cristo Rei, Cidade de Várzea 

Grande - MT, Telefone: 3685-5440, cujo laudo, assim que concluído, 

deverá ser encaminhado a este respeitável juízo ou juntado pela parte 

interessada.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 105997 Nr: 2105-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. C. R. e outros - rep. Por sua mãe SANDRA 

APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO RENATO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elza da S. Oliveira Caixeta - 

OAB:5880-E, JOSE THIMÓTEO DE LIMA - OAB:MT 7.199

 Vistos.

I- Desentranhe-se o mandado de intimação para cumprimento no endereço 

fornecido às fls. 104-verso (local de trabalho do devedor).

II- Oficie-se ao empregador do executado determinando o desconto dos 

alimentos em sua folha de pagamento e depósito na conta em nome dos 

exequentes. Conste a advertência do crime de desobediência.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 381296 Nr: 27721-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MOTA DA COSTA VIANA, VICTOR HUGO 

MOTA DA COSTA, DANIEL DA COSTA VIANA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Não Resolvo o mérito do presente processo, nos 

termos do artigo 487, I do Código de processo civil.Isento os requerentes 

do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários 

da justiça gratuita. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se,  com as devidas baixas e cau- te las de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400630 Nr: 11682-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, CMR, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA C. TAVEIRA - 

OAB:12.255OAB-MT, MARGARIDA C. TAVEIRA - OAB:12.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PANIAGO VALESCO - 

OAB:17135

 Vistos.

I- Defiro a cota ministerial de fls. 102, portanto, intime-se o executado para 

que, no prazo de 05 dias, junte aos autos os comprovantes dos 

pagamentos das parcelas do acordo realizado e homologado entre as 

partes.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400631 Nr: 11683-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, CMR, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA C. TAVEIRA - 

OAB:12.255OAB-MT, MARGARIDA C. TAVEIRA - OAB:12.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961/MT, DAYANE PANIAGO VALESCO - OAB:17135

 Vistos.

I- Defiro a cota ministerial de fls. 116, portanto, intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 dias, pague as diferenças devidas a título de 

alimentos, conforme apontado pela parte exequente (fls. 113/114), bem 

como junte aos autos os comprovantes de depósito referente aos meses 

de agosto de 2017 a agosto de 2018.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280585 Nr: 24506-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE VALDEVINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:10948, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 Vistos.

I- Manifeste-se o executado, no prazo de 05 dias, sobre a contraproposta 

apresentada pela credora às fls. 93/94.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 314989 Nr: 11287-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLRE, VGRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

sobre a justificativa do executado, bem como sobre sua proposta de 

parcelamento da dívida.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 417893 Nr: 20914-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCCDSC, JACDSC, SMDSC, NSCDSC, DLCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN DE BARROS 

- OAB:8777, JOSE WILZEN MACOTA - OAB:7481B, LUCIANO SILVA 

ALVES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882, LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente a cobrança de mais de 02 (dois) anos em 

atraso de pensão alimentícia devida pelo executado.

Contudo, formulou o pedido pelo rito da prisão civil, sendo certo que 

incabível para alimentos pretéritos, eis que apenas as 03 (três) últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação que autorizam a constrição 

do devedor em caso de não pagamento, nos exatos termos do que dispõe 

o art. 528, §7º do CPC, in verbis:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Nada impede, porém, que na mesma ação seja pugnado o rito de 

expropriação de bens (art. 528, §8º do CPC), desde que separados os 

cálculos relativos a cada rito, ou seja, na mesma petição ou em petições 

separadas, pede-se a prisão pelo inadimplemento das 03 últimas parcelas 

em atraso anteriores ao ajuizamento da ação e, ainda, pede-se a 

expropriação de bens com relação às prestações pretéritas.

Diante do exposto:

I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no 

artigo 319, III e IV do CPC.

II- Dessa forma, faculto à parte exequente a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, adequando seu pedido conforme explanado acima, 

devendo separar os meses e cálculos para o rito da expropriação 

(alimentos pretéritos), bem como separar os meses e cálculos das 03 

últimas parcelas em atraso (rito da prisão). No prazo de 15 (quinze) dias, 

em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento.

III- Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294270 Nr: 14367-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDA, JSDA, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Em que pese a carta precatória de citação expedida não ter sido 

localizada, conforme se depreende da certidão de fls. 41, verifico que a 

parte exequente não se manifesta nos autos desde a inicial, razão pela 

qual determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

dias, informe se houve pagamento pelo devedor e, caso não tenha pago, 

que junte o cálculo atualizado do valor devido e, se for o caso, o endereço 

atualizado do mesmo.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 430376 Nr: 1033-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKGDS, KCGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875/MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 229333 Nr: 9524-23.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRPGLRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO(DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 313838 Nr: 10065-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDAA, YKDAA, JDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 
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promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433684 Nr: 3223-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM, ARM, LRC, WLRM, CKRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 452820 Nr: 13136-22.2016.811.0002

 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: VCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDMF, RVDS, RKSF, RESF, DMFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 415880 Nr: 19854-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDCAN, RMDCFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 Vistos.

I - Ante a petição de fls. 107/110, por meio do qual a parte exequente 

informa que o executado continua em débito com os alimentos, 

considerando que o pagamento parcial não exime o devedor da prisão civil 

e que as prestações vencidas no curso do processo considerar-se-ão 

incluídas no pedido, determino a intimação pessoal do executado, para 

apresentar os comprovantes de pagamento dos alimentos em atraso, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 

dias, sob pena de prisão.

II - Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 444909 Nr: 9347-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMD, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493, Defensoria Publica Estado de Mato 

Grosso - OAB:, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22.016, MARCO 

ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - OAB:AO/MT 12.550, MARIA 

HELENA SILVA ROSA - OAB:22168/O, THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:OABMT21326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado, via DJE.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 88224 Nr: 9855-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFMAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel R. Ortis Júnior - 

OAB:OAB/MT 5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 314294 Nr: 10545-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMMS, CTMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se o exequente, por seu/sua advogado/a, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar os pedidos constantes da peça inicial de 

cumprimento de sentença ao(s) rito(s) específico(s), aclarando se almeja 

expropriação patrimonial, coerçao pessoal, ou ambos. Anote-se que, em 

todo caso, deve adequar os pedidos, sob pena de indeferimento.

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o ncessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 264033 Nr: 3280-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJ, ANA LUCIA JOVIO, JULIA JOVIO MARQUES DA 

SILVA, JULIENE JOVIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:OAB/MT 13.685, REJANE PADILHA 

DOS SANTOS - OAB:15.962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13372

 Vistos.

I- Sendo a parte requerente beneficiária da Justiça Gratuita defiro o pedido 

de desarquivamento, sem o recolhimento de taxa.

II- Intime-se a requerente, por sua patrona, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que lhe aprouver.

III- Decorrido o prazo acima e nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

IV- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 115780 Nr: 2077-18.2008.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE BARROS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA DE CAMPOS MACIEL, ESPÓLIO 

DE MARIANA POMPEU DE CAMPOS, IZABEL DE ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE BARROS MACIEL - 

OAB:0432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de arrolamento restaurado dos autos n.º 398/1995 – código 

22860, proposto por josé de barros maciel e MARIA LUZIA DE CAMPOS 

MACIEL, visando partilhar os bens deixados em herança por mariana 

pompeu de campos.

A tentativa deste Juízo de intimação pessoal da (o) inventariante e 

cessionários para darem andamento ao presente feito restou negativa, 

culminando na sua intimação via edital (fls. 77/79). Contudo, pelo 

arcabouço processual denota-se que a(o) inventariante e demais 

interessados há muito não praticam atos tendentes a por fim ao feito, 

encontrando-se a causa abandonada, na acepção legal do termo.

 Em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à 

impossibilidade de extinção de ações de inventário - ora em razão do 

interesse da Fazenda Pública na arrecadação de impostos, ora pela 

obrigatoriedade-, o certo é que a presente ação tramita, originalmente, há, 

aproximadamente, 23 (vinte e três) anos, sem que, ao menos, a(o) 

inventariante e interessados atendessem aos reclamos judiciais, 

praticando os atos inerentes a seu múnus.

 Certamente, não caberia ao Poder Judiciário ficar à mercê de situações 

como essa, as quais somente contribuem para o seu entrave, até mesmo 

porque a Fazenda Pública dispõe de medidas administrativas e legitimidade 

para o recebimento de eventuais débitos do falecido.

E mais. Desde a edição da Lei nº 11.441/2007 previu-se, para o inventário 

revestido das características de arrolamento (interessados maiores e 

capazes), a possibilidade de partilha por meio de escritura pública, ou 

seja, administrativamente – isso sob a égide do Código de Processo Civil 

de 1.973. Desde então, estas ações perderam a condição de 

obrigatoriedade, não mais constituindo espécie de ação necessária, 

fazendo desaparecer também o fundamento jurídico que impedia que 

fossem extintas sem resolução do mérito, consoante defendia a doutrina e 

jurisprudência nacional.

Além disso, ao art. 5º, inciso LXXVIII, de nossa Carta Magna, foi incluído 

como direito fundamental, o princípio da duração razoável do processo, 

que também pode ser invocado em desfavor das partes, uma vez que o 

processo pendente gera custos à sociedade, não sendo razoável que a 

coletividade arque com as despesas desta desídia.

Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais, face gratuidade de justiça que ora 

defiro.

Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante 

substituição por cópias.

Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398535 Nr: 10561-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE CELESTINA MARTINHA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE O. 

DELMONDES - OAB:OAB/MT 7819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a(o) inventariante, pessoalmente, por mandado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção 

do processo por abandono de causa (art. 485, § 1º do CPC).

II- Sem prejuízo da determinação acima, cumpra-se o item IV, da decisão 

de fl. 92.

 III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434365 Nr: 3651-95.2016.811.0002

 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: ICDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Certifique o decurso do prazo para apresentação da contestação.

II- Após, intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

 III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 208003 Nr: 3789-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPrPsmAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyson Keneip Duque - 

OAB:6566, Bruno Ferreira Alegria UNIVAG - OAB:9996/OAB/MT, 

CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - OAB:7401/MT, ENEAS CORREA 

FIGUEIREDO JUNIOR- UNIVAG. - OAB:, JOAO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - UNIVAG - OAB:9983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o item "II" do despacho de fl. 130.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 480104 Nr: 2088-32.2017.811.0002

 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: MARCILENE NUNES YANAGUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 232562 Nr: 12644-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR URBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sobreveio pedido de desistência às fls. 46.

O Ministério Público instou-se favorável ao pedido de desistência (fls. 47).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a petição da parte requerente manifestando-se pela 

desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao 

processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 407004 Nr: 15130-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre o documento de 

fls. 41/44.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 92632 Nr: 2340-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUMAR NOGUEIRA CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DEOCÉLIA APARECIDA NOGUEIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8.157, ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - OAB:MT 

8.157, ANA MARIA DE ARAUJO - OAB:3654-A/MT, RICARDO AUGUSTO 

B. VOLPATO - OAB:9518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 dias, dê 

prosseguimento ao feito, sobe pena de ser removida do encargo que lhe 

incumbe.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 435978 Nr: 4630-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDC, MAP, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDMAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a(o) inventariante, pessoalmente, por mandado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção 

do processo por abandono de causa (art. 485, § 1º do CPC), já que a 

partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.441/2007, pela qual o inventário, 

pode ser realizado por meio de escritura pública, ou seja, 

extrajudicialmente, estas ações deixaram de possuir natureza obrigatória, 

não mais constituindo espécie de ação necessária, fazendo desaparecer, 

portan-to, o impedimento para sua extinção.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383839 Nr: 1293-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSA, KEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 VISTOS.

I- Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Cumpram-se as demais determinações do despacho retro.

III- Após, vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

IV- Em seguida, ao Ministério Público.

V- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 391747 Nr: 6402-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE ARAÚJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:OABMT19458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGHATA FERREIRA - 

OAB:18.232, ALBERTO ANDRE LASCH - OAB:4.324/MT, Carmindo 

Francisco Ferreira - OAB:13309, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 VISTOS etc.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

CARMEM LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAÚJO contra ROBERTO 

DE ARAÚJO FILHO.DA AJG. (...).Assim, é necessário que a requerente 

emende a inicial, para o fim de adequá-la ao rito acima descrito.No tocante 

ao pedido de meação do lucro mensal da empresa, mesmo porque a 

autora não possui renda, conforme afirma, apesar de proprietária de 

metade de um patrimônio elevado, considerando que todos são sócios em 

igual proporção, conforme documento de fls. 22, determino seja intimado o 

requerido, por seu patrono, para providenciar o depósito mensal de 

quantia não inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até o dia 10 de cada 

mês, na conta bancária de sua ex-esposa, bem ainda para trazer aos 

autos o último balanço anual, sem prejuízo da nomeação de Perito 

Contador do Juízo para apurar os haveres, conforme disposto 

acima.Assim, ressalto, considerando que o executado se encontra na 

administração da empresa e não repassa nenhum valor à exequente 

desde a separação do casal, defiro como requerido e determino a 

intimação para que proceda ao desconto de 50% dos lucros da cota parte 

do executado e o deposite na conta bancária da exequente, indicada às 

fls. 249, item “II”, o valor mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

excedendo, se 50% do lucro for superior a esse valor, o que deverá ser 

comprovado pelo devedor.Em havendo requerimento nesse sentido, 

considerando que a autora litiga pela AJG, determino seja oficiado ao 

cartório de registro de imóveis, Incra, Indea, Junta Comercial, onde for 

indicado, requisitando os documentos que comprovam a propriedade dos 

bens do casal, devendo contar do ofício que devem ser indicados os 

valores respectivos dos documentos, para posterior recolhimento. 

Observo que sem referidos documentos a autora não poderá apresentar 

as primeiras declarações, como disposto acima.Observe-se a prerrogativa 
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prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 12 de Dezembro de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 2737-17.2005.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMITA ROSENDO PEREIRA, MARIA NEVES DE 

PAULA PEREIRA, EXPEDITO ROSENDO PEREIRA, NEUZA ROZENDO 

PEREIRA, ADRIANO ROSENDO PEREIRA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, 

ANA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAMIRO ROSENDO PEREIRA, 

SONIA MARIA ROZENDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517, JOSÉ 

ANTÔNIO S. POMPEU CARDOSO - OAB:21.046/MT, JUARÊS ANTÔNIO 

BATISTA DO AMARAL - OAB:2638/MT, Juliana Andrade marcelo 

antunes - OAB:18760, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada aos 19/04/2005 (fls. 04v).

O falecido deixou a viúva meeira e os seguintes herdeiros: a) Carmita 

Rosendo Pereira, b) Expedito Rosendo Pereira, falecido no ano de 2013, c) 

Neuza Rosendo Pereira; d) Adriano Rosendo Pereira; e, f) Sônia Maria 

Rozendo Pereira.

Verifica-se que os autos encontravam-se aguardando diligência da 

Inventariante.

Não incumbe ao Juízo a regularização de CPF de herdeiros, motivo pelo 

qual indefiro de pedido de fls. 252.

O herdeiro Expedito Rosendo Pereira faleceu no curso do processo, 

conforme consulta via Sistema Infoseg.

Assim, há necessidade da habilitação de seus herdeiros nos autos, eis 

que receberão por representação.

 Intime-se a Inventariante para indicar nos autos os herdeiros do falecido, 

qualificando-os e requerendo sua citação, que só será necessário se 

estiverem representados pelo mesmo patrono do Inventariante.

Em consulta ao Sistema Infoseg, mesmo Sistema disponibilizado à 

Defensoria Pública, foi possível localizar endereços dos herdeiros, anexo.

Intimem-se os herdeiros indicados nas primeiras declarações (fls. 06/09), 

para apresentar a GIA-ITCMD, com a avaliação do bem e cálculo do 

imposto, e, em não sendo o caso de isenção, o respectivo comprovante 

de pagamento a GIA-Retificadora, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação em 15 dias, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual para dizer do interesse no feito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 421345 Nr: 22713-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEADP, SOLANGE BENEDITA DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5038, 

UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos.

 A parte autora não compareceu à audiência designada e deixou de dar 

andamento ao feito.

Intimada (fls. 55), quedou-se inerte (fls. 56).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fls. 58).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de fls. 27, que fixou alimentos provisórios à 

adolescente.

P. R. I.

Isento de custas (fls.17).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388054 Nr: 4131-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCYA JULIANA DA SILVA SOUZA, PATRICIA 

FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

O processo encontra-se pendentes de providências a ser cumpridas pela 

Inventariante.

Manifestação da Inventariante às fls. 110, pugnando pela expedição de 

novo alvará nº. 21/2016, eis a mesma extraviou e precisa da 

documentação do veículo perante o Detran.

Assim, defiro como requerido.

Em seguida, intime-se a Inventariante para cumprir integralmente a 

determinação de fls.106v, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Dezembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007919-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1007919-10.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO Considerando Portaria n.1420/2018-PRES alterando o horário 

de funcionamento do Fórum de Várzea Grande/MT (PDF anexo), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, redesigno a 

audiência de conciliação do dia 19 de dezembro de 2018 (às 16horas) 

para 12 de março de 2019, às 16:30 horas. Várzea Grande/MT, 12 de 

dezembro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo 

Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 

Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 426736 Nr: 25471-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): dCJDdP, ASDP, FFDPC, GDPC, AJdP, MNDOP, 

SJDP, MDP, JDP, TTDCP, SFDP, BFDPB, ASDP, AJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Vistos etc.

 Considerando a renúncia dos poderes conferidos à advogada FABIANA 

DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (OAB n. 15910) acostada às fl. 214, 

intime-se pessoalmente a parte autora, Sr.ª RICARDA FRANCISCA DE 

PINHO, para que no prazo legal, regularize sua representação processual, 

bem como providencie a juntada das certidões requeridas pela Fazenda 

Pública Estadual às fls. 212/213.

Indefiro o requerimento de busca de bens via sistemas online do TJMT, 

solicitado às fls. 212/213 pela PGE, haja vista que nos termos do art. 629 

do CPC/2015, cabe a Fazenda Pública informar ao Juízo os valores 

eventualmente por ela levantados, quando da não concordância ao 

montante atribuído pelo inventariante.

Cumprida a determinação supracitada, renove-se vista dos autos à PGE e, 

em seguida, concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 8002-68.2003.811.0002

 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: MGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDP, RFDP, DDP, ASDP, MDP, ADP, MFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301, LAURA FABIANA LEÃO DE BARROS - OAB:12366-B, NILSON 

DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto P. de 

Miranda - OAB:9.779, Breno Augusto Pinto de Miranda - OAB:9779, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, ITALO CLAUDINO SILVA - 

OAB:20414, JESSICA FRANCISQUINI - OAB:OAB/MT 18.351, Jonathã 

Christian Santos Silva - OAB:15.641/O

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora através do Advogado constituído nos autos, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao teor da certidão de 

fl. 296/297.

Decorrido o termo, desde já determino a intimação pessoal da parte 

interessada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a 

determinação supracitada, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, 

§ 1º do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

Transcorrido os prazos supracitados, certifique-se e imediatamente 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 350167 Nr: 15951-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO - 

OAB:9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 Ex Positis, em consonância com o art. 226, § 6.º, da Constituição Federal 

e artigo 1.571, IV, do Código Civil/2002, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal INEIDE 

BAU GULARTE e DARCI GULARTE, determinando que seja procedida a 

meação dos bens descritos na inicial, no percentual de 50% (cinquenta 

por cento) para cada litigante, que deverá ser apurado em liquidação de 

sentença.A requerente voltará a usar o nome de solteira, ou seja, INEIDE 

BAU.Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente 

mandado de Averbação ao Cartório competente, para constar na certidão 

de casamento a averbação do divórcio, bem como o nome de solteira da 

requerida, qual seja, INEIDE BAU, para todos os efeitos legais e 

jurídicos.Sem custas e honorários advocatícios diante dos benefícios da 

gratuidade de Justiça deferida à fl. 22.Publique-se. Intime-se e 

cumpra-se.Cumpridas as determinações supracitadas, caso nada seja 

requerido, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217259 Nr: 12618-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Kátia Benevides Viegas - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETI - OAB:12.948/MT, OLIVIA 

FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16806/A

 DECISÃOVistos etc. Considerando a RENÚNCIA aos poderes conferidos 

ao advogado EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA, acostada às fls. 

147/149, intime-se pessoalmente o executado EDVALDO FARIAS DA 

SILVA, para que no prazo legal, regularize sua representação 

processual.Em seguida, oficie-se ao departamento da conta única do E. 

Tribunal de Justiça, com cópia do detalhamento da ordem, para que vincule 

ao presente feito o valor bloqueado.Não existindo valores em nome do 

executado, ou sendo estes insuficientes para a quitação do débito 

exequendo, oficie à Caixa Econômica Federal, solicitando informações 

sobre existência de saldo em nome do executado, junto ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e PIS/PASEP e, havendo valores, desde já 

procedo o bloqueio destes até o valor da presente execução, devendo ser 

procedida a imediata transferência para a Conta Única do Poder Judiciário 

de Mato Grosso, vinculando-se ao presente feito.Proceda-se ainda, a 

busca informatizada através do sistema RENAJUD no CPF 

supramencionado, bem como o levantamento de informações através da 

Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI). Determino ainda a expedição 

do competente Mandado de Penhora e Avaliação, conforme requerido, 

determinando que seja procedida Penhora e Remoção do veículo objeto da 

constrição de fl. 68, entregando-o à Exequente ou terceiro por ele 

indicado, o qual desde já assume o ônus de fiel depositário. Em seguida, 

proceda-se a avaliação do bem penhorado. Sendo insuficientes para 

garantia do juízo, PENHORE-SE outros, tantos quantos bastem (art. 837 do 

CPC/2015).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010947-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE SOUZA FORTUNATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DESPACHO Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010977-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DESPACHO Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010985-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DESPACHO Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003589-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA COSTA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM Conforme agendado pelo perito e 

cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 08 de 

fevereiro de 2019, ás 9:00 horas, por hora de chegada, no consultório do 

Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, 

Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 

996011639. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2018. EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409064 Nr: 16149-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP128.341

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312911 Nr: 9036-29.2013.811.0002

 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: ELISABETH MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411390 Nr: 17412-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDROSO DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 584 de 648



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431379 Nr: 1758-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERRAZ TORRES NETO - 

OAB:OAB/MT 20.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391970 Nr: 6534-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACÍ BARBOZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009465-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1009465-03.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.150,00 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32) POLO ATIVO: Nome: KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS Endereço: 

RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO, 1079, - DE 105/106 AO FIM, CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-015 POLO PASSIVO: Nome: 

HAIDEI FERNANDES PAIVA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de xxx dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu a liminar/antecipação da 

tutela, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste edital . RESUMO DA INICIAL: No 

ano de 2016, a requerente realizou compra na loja de confecção MOOK 

efetuando pagamento mediante parcelamento do preço por meio de 

cheque do Banco HSBC (atualmente Bradesco). Ocorre que por 

problemas financeiros a requerente não conseguiu honrar com suas 

obrigações e deixou de efetuar o pagamento das parcelas do serviço. 

Assim, no ano 2018 foi procurar meios para liquidar essa divida onde, por 

meio do qual a Requerente buscou proceder ao pagamento ao cartório, 

sendo inferida a Certidão Positiva pelo 2º Oficio Serviço Notarial de 

Privativa de Protesto de Títulos da Comarca de Várzea Grande – MT, com 

primeiro vencimento em 18.03.2016 com o referido valor R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) relativo ao cheque de número 850026 e o 

último em 18.04.2016 com o referido valor R$ 800,00 (oitocentos reais) 

referente ao cheque de número 850028, conforme demostrado em anexo. 

A autora, até a presente data, vem tentando efetuar o pagamento dos 

referidos cheques, porém, fica impossibilitada de realizar tal pagamento, 

tendo em vista que foi informado que o estabelecimento fechou. A 

requerente não teve mais contato com o proprietário do estabelecimento 

comercial e por diversas vezes entrou em contato, sendo FACULDADE 

DESEMBARGADOR SAVIO BRANDÃO – FAUSB Núcleo de Prática Jurídica 

– NPJ Avenida Presidente Artur Bernardes, S/N, Bairro: Ipase – Várzea 

Grande-MT – CEP: 78.125-100 Fone: 3363-1900 / 3363-1915 infrutífero, 

pois o requerido está em lugar incerto e não sabido, desta forma 

impossibilitando a autora de realizar a quitação total do referido titulo em 

questão. DESPACHO/DECISÃO: Vistos... DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO 

a tutela antecipada para DETERMINAR a expedição de ofícios ao CCF – 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo, SPC e Serasa, bem como, 

o Cartório 2º Oficio de Várzea Grande, a fim de que providenciem a 

retirada do nome do autor de suas listas de maus pagadores, referente à 

restrição de cheque indicada à Id. nº 16003742. Condiciono a expedição 

da liminar à realização de depósito no valor indicado na inicial devidamente 

atualizado. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 
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partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação - 1ª VARA CÍVEL VÁRZEA GRANDE Data: 06/02/2019 Hora: 

10:00, No edifício do Fórum de Várzea Grande, situado no endereço acima 

indicado. 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, LETYCIA 

PEREIRA MORAIS, digitei. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte LPM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1030811-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDINA DEYSE ASSUNÇÃO (REQUERIDO)

SIRLENE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1030811-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FATIMA MARIA LEITE REQUERIDO: NEDINA DEYSE 

ASSUNÇÃO, SIRLENE DA CRUZ Vistos... Defiro a justiça gratuita aos 

autores. Nos termos do art. 726 do CPC, determino a notificação dos 

requeridos para tomarem conhecimento dos fatos, devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008263-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT0015080S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008263-25.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DALILA BENEDITA DA SILVA 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: 1010955-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAITUBA AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KARINA SCHMOHL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010955-60.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ITAITUBA AUTO POSTO LTDA RÉU: JESSICA KARINA 

SCHMOHL Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010992-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE VIEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010992-87.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIRCE VIEIRA SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010987-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE APARECIDA DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE BORGES DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010987-65.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDINEIDE APARECIDA DA GUIA RÉU: JOSE ALEXANDRE 

BORGES DE FIGUEIREDO Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 
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custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010968-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (AUTOR(A))

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANETE PEREIRA NUNES DELGADO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010968-59.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT, ASSOCIACAO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU 

RÉU: MARIA ANETE PEREIRA NUNES DELGADO Vistos... Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010966-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAETANO RATUCHINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010966-89.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: MARCIO CAETANO 

RATUCHINSKI Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005540-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE AGUIAR BARRETO (AUTOR(A))

EUTALIO LINO DA SILVA (AUTOR(A))

EUDETE DA SILVA PINTO LINO (AUTOR(A))

VALDETE FERNANDES DA COSTA (AUTOR(A))

ABERIDES ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA VALDETE CORREA (AUTOR(A))

JUVINA JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MATHILDES MANDACARI TOSTA (AUTOR(A))

MARIA ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

BENEDITO CANDIDO ALVES CORREA (AUTOR(A))

MARIA JOSEFINA BRANDAO (AUTOR(A))

SILVIO DA GUIA JACINTO (AUTOR(A))

CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA AGUIRRE (AUTOR(A))

FRANCISCO ALCANTARA BARBOSA (AUTOR(A))

LINA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

MARIA IDALINA FRANCA FERREIRA (AUTOR(A))

EURIPEDES ALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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: 1005540-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABERIDES ALVES DA SILVA, JUVINA JOSE DE ALMEIDA, 

MARIA ISABEL FERREIRA, MATHILDES MANDACARI TOSTA, MARIA 

JOSEFINA BRANDAO, ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA, BENEDITA DE 

AGUIAR BARRETO, EUTALIO LINO DA SILVA, EUDETE DA SILVA PINTO 

LINO, VALDETE FERNANDES DA COSTA, MARIA VALDETE CORREA, 

BENEDITO CANDIDO ALVES CORREA, SILVIO DA GUIA JACINTO, 

CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA AGUIRRE, LINA DA SILVA RAMOS, 

FRANCISCO ALCANTARA BARBOSA, MARIA IDALINA FRANCA 

FERREIRA, EURIPEDES ALVES NETO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010902-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AVELINO DA COSTA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

THIAGO MAXIMO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010902-79.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE AVELINO DA COSTA ARRUDA RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, THIAGO 

MAXIMO 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. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar em sede de liminar, que o réu se abstenha de vender, doar, 

transferir o Imóvel sob a matrícula 107.834, registro anterior 18.370, São 

requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do 
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direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Nesse aspecto, da análise 

dos autos, em que pese as alegações da parte autora, entendo que seu 

pedido de proibição de venda, doação ou transferência do imóvel a priore 

não merece acolhimento, visto que o terceiro comprador, aparentemente 

comprou de boa-fé, e a parte autora teve vários anos para que 

providenciasse a transferência, mas não o fez. Entende a jurisprudência; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

CONTRATO VERBAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. A prova inequívoca do alegado e a 

verossimilhança da alegação associadas a uma das hipóteses previstas 

nos incisos I e II do art. 273 do CPC são requisitos que devem ser 

preenchidos para o deferimento da referida medida. Ausentes estes 

requisitos, resulta inviável o deferimento da antecipação de tutela 

pleiteada. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário que a pretensão 

deduzida seja submetida ao crivo do contraditório, viabilizando-se um juízo 

mais adequado e seguro acerca da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70057275117, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Julgado em 22/05/2014). Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Diante 

do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/03/2019, às 17:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010898-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE EZEQUIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL COSIT EMPRESA DE DISTRIBUICAO EIRELI - ME (RÉU)

SPARDA COMERCIAL EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010898-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS JOSE EZEQUIEL DA SILVA RÉU: SPARDA 

COMERCIAL EIRELI - ME, COMERCIAL COSIT EMPRESA DE DISTRIBUICAO 

EIRELI - ME Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

03/04/2019, às 11:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010893-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILE COMINETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010893-20.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAMILE COMINETI REQUERIDO: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de Ação Declaratória De Obrigação De Fazer C/C 

Indenização Por Danos Materiais E Morais, Com Pedido De Tutela De 

Urgência para determinar que a ré que a ré cobre os valores conforme 

ofertado na contratação do Fies. Verifico dos autos, que a autora após 

árduos anos de estudos, conseguiu nota suficiente para ingressar na 

Universidade e cursar o Curso de Medicina, mediante ao Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES). Informa que as Instituições de Ensino 

Superior que aderem ao FIES acessam o SisFIES e preenchem as 

informações dos cursos por ela disponibilizados, tais como: nome do 

curso, período das aulas, campus de oferta, além, das informações 

financeiras e que o valor final informado pelas Instituições de Ensino 

Superior no SisFIES são os que devem ser praticados quando da matrícula 

e durante todo o semestre letivo. Aduz que nesse ponto foi enganado pela 

Requerida UNIVAG que lançou no SisFIES valores diferentes daqueles 

incialmente estipulados. Afirma que foram apresentados valores de 

mensalidade muito aquém ao valor da efetiva matrícula, que se dá após o 

encerramento do SisFIES, Aduz que nesse ponto foi enganado pela 

Requerida UNIVAG que lançou no SisFIES valores diferentes daqueles 

incialmente estipulados. Afirma que foram apresentados valores de 

mensalidade muito aquém ao valor da efetiva matrícula, que se dá após o 

encerramento do SisFIES. Nesse diapasão, postula pela concessão da 

tutela de urgência para que a Instituição Requerida efetue as cobranças 
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das mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente 

contratado. É o Relatório. 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, ambos 

elencados no art. 300 do CPC; Nesse sentido, orienta a jurisprudência: 

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório 

apresente o postulante (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. Na ausência de 

quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena 

de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova pericial afastou a 

existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o histórico laboral da 

segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade do direito). 

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; In casu, tenho que o pedido 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, vez que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido e o 

perigo de dano é evidente, pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida. Consigo ainda, que no semestre (2018/2), a parte autora foi 

surpreendida com cobranças extras no importe de R$ 1.773,83 (um mil, 

setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) referentes às 

mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2018, mais outra 

parcela no valor de R$ 4.724,16 (quatro mil e setecentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e dezesseis centavos) vencida em julho/2016 e ainda 

mais uma parcela de R$ 2.828,34 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e 

trinta e quatro centavos) referente à uma mensalidade vencida em 

julho/2018, conforme extratos financeiros e boletos anexos à Id. nº 

16987081. No entanto, a requerida vem descumprindo com o contratado, 

vez estar cobrando valores maiores aos contratados conforme indicado 

nos documentos juntados à Id. nº 16987297 - Pág. 1, 16987298 - Pág. 1-5, 

comprovando assim, a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria 

será pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite 

processual está na possibilidade ter que arcar com valores maiores aos 

contratados, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando 

o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, NOS TERMOS 

DO ART. 300 DO CPC, CONCEDO PARIALMENTE A TUTELA PLEITEADA 

para DETERMINAR que a parte Requerida INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE – IEMAT (UNIVAG): I – Autorize as próximas 

rematrículas dos semestres subsequentes até o término do curso; II – 

Suspenda imediatamente a cobrança dos valores cobrados em excesso 

ao previsto no contrato de financiamento FIES (Id. nº 16987081); III – Se 

abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes em relação 

aos valores aqui discutidos; IV – Providencie a cobrança do percentual 

contratado (3,76) em boleto separado, devendo fornecer o necessário à 

autora, referente ao semestre de 2/2018. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Nos termos do artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/03/2019, às 08:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007500-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR (REQUERENTE)

JOE MOACIR WITCZAK (REQUERENTE)

JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

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:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007500-24.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOE MOACIR WITCZAK, JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR, 

JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA SILVA REQUERIDO: ACQUA 

INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A Vistos... Trata-se 

de Ação Ordinária De Rescisão De Contrato De Arrendamento Rural C/C 

Despejo E Cobrança proposta por JOE MOACIR WITCZAK, JOE MOACIR 

WITCZAK JUNIOR, JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA SILVA em 

desfavor ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A. 

Em face do que consta sob a Id. nº 12648595 - Pág. 1, em que autor 

requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA OAB - MT12164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005971-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006218-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GUIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311277 Nr: 7346-62.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MARCIO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALENCAR BEZERRA, RONILTO 

PEREIRA DA SILVA, FÁBIO SILVEIRA, MARCOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 4.032, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: Ação de Obrigação de Fazer nº 18766-30.2014.811.0002 – 

Id. 369102

DATA/HORA: 8 de novembro de 2018, às 17h20min.

FINALIDADE: Audiência de Conciliação.

PRESENTES: O Exmo. Sr. Dr. André Mauricio Lopes Prioli – Juiz de Direito; 

o autor Claudemir Marcio Coradi e o advogado Dr. Bruno Ferreira Gomes.

AUSENTE: O requerido Marcos de tal, face não ter sido encontrado pelo 

Sr. Oficial de Justiça (fls. 153).

ABERTA A AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz fora dito que: 1) Diante da não 

citação/intimação do requerido Marcos de tal, redesigno o ato para o dia 

14 de fevereiro de 2019, às 17h20min, expedindo-se novo mandado de 

citação, direcionando-o novamente ao Oficial de Justiça Manoel Francisco 

de Souza. 2) Saem os presentes devidamente intimados. 3) Cumpra-se, 

com as providências necessárias. NADA MAIS. Do que para constar, 

lavrei o presente termo que lido, vai devidamente assinado. Eu, (Luci 

Ribeiro da Cruz), Assessora de Gabinete, que digitei e subscrevi.

 Dr. André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito

Dr. Bruno Ferreira Gomes Claudemir Marcio Coradi

Adv/Requerente Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206530 Nr: 2506-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E PEIXOTO LTDA (FRIGORÍFICO BOI DE 

OURO), DARCY APARECIDO GOMES, LARISSA GIOVANA DE FREITAS 

PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO, OAB-MT 4632, PARA, NO PRAZO LEGAL, RETIRAR 

CÓPIA DO EDITAL DE CITAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO , NOS TERMOS DO R. 

DESPACHO DE P.109.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206530 Nr: 2506-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E PEIXOTO LTDA (FRIGORÍFICO BOI DE 

OURO), DARCY APARECIDO GOMES, LARISSA GIOVANA DE FREITAS 

PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOMES E PEIXOTO LTDA (FRIGORÍFICO 

BOI DE OURO), CNPJ: 03213565000145. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 18.869,19 (Dezoito mil 

e oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: DJD - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA MOVE 

AÇÃO MONITÓRIA EM DESFAVOR DE GOMES E PIXOTO LTDA 

(FRIGORÍFICO BOI DE OURO)

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 

107, onde o requerente postula que seja expedido novo edital de citação, 
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reportando que sua publicação seja feita na forma prevista no art. 257, II, 

do CPC.Somente se tem admitido a não observância do requisito constante 

no parágrafo único do art. 257, do CPC, qual seja, a publicação do edital 

seja feito também em jornal ou por outros meios, quando a parte é 

beneficiária da justiça gratuita, contudo, nesse caso, a exigência implicaria 

em obstáculo ao acesso à justiça.Assim, não sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, a exigência não poderá ser afastada. Tudo 

isso porque, conforme previsão constante do art. 85 do CPC, a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, o 

que afastaria o argumento econômico levantado pelo requerente.Desse 

modo, expeça-se novo edital, entregando-o à parte autora para as 

providências necessárias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, JOSE ALMIR 

MARTINS DOS SANTOS, VANDI VALDI EVANGELISTA, NILZA MENDES 

OZORIO, BENEDITA MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. ALEXANDRE 

ALVIM DA FONSECA, OAB-MT 7010, PARA, NO PRAZO LEGAL, RETIRAR 

CÓPIA DO EDITAL DE CITAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO , NOS TERMOS DO R. 

DESPACHO DE P.151.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, JOSE ALMIR 

MARTINS DOS SANTOS, VANDI VALDI EVANGELISTA, NILZA MENDES 

OZORIO, BENEDITA MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCENIR PAES PEREIRA, Cpf: 

86574663172, Rg: 074.761, brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ARI GARCIA DE ALMEIDA MOVE AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTOS C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS LOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE ALCENIR PAES PEREIRA, 

JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS, NILZA MENDES OZÓRIO, BENEDITA 

MADALENO E VANI VALDI EVANGELISTA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.A presente demanda é promovida em 

desfavor de Alcenir Paes Pereira, José Almir Martins dos Santos, Nilza 

Mendes Ozório, Benedita Madalena e Vandi Valdi Evangelista.Os 

requeridos José Almir Martins dos Santos, Nilza Mendes Ozório e Benedita 

Madalena constituíram advogado nos autos (fls. 46/48), contudo, até a 

presente data não ofereceram defesa.O requerido Vandi Valdi Evangelista 

ofertou contestação às fls. 59/63, inclusive a parte autora já impugnou tal 

defesa (fls. 65/69.Pois bem. Pendente se encontra a citação do requerido 

Alcenir Paes Pereira, o qual até a presente data não fora encontrado, 

inclusive o último endereço tentado foi extraído do sistema Infoseg, 

exaurindo a possibilidade de sua localização. Desta forma, defiro o pedido 

de fls. 149, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

determino a citação do réu Alcenir Paes Pereira por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências legais, devendo a Sra. 

Gestora Judiciária efetivar a publicação no DJE. Intime-se o douto patrono 

da parte autora a proceder a retirada do edital para publicação nos termos 

do art. 257, parágrafo único, do CPC, uma vez que a plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça encontra-se inoperante. Prazo: 10 

dias.Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, desde já a 

nobre representante da Defensoria Pública para representar a parte 

requerida Alcenir Paes Pereira, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268079 Nr: 15628-60.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV.EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223433 Nr: 3577-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA JOSILENE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se os termos do R. Despacho de p. 144/145 - devidamente 

publicado do DJE10354 de 9.10.2018, assim como os termos da petição da 

autora de p. 147/150, que traz o cálculo atualizado do débito tão-somente, 

REITERO A INTIMAÇÃO DA AUTORA , ATRAVÉS DO ADV. PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR, OAB-MT 12007, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO 
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SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399303 Nr: 10964-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora para realizar juntada de comprovante de depósito 

de diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425010 Nr: 24609-39.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 154,04, totalizando em R$ 

567,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294124 Nr: 14197-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON APARECIDO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 0,03 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 199.070,22, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão imediatamente anterior a esta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290027 Nr: 9596-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 2.367,67 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade dos executados, quantia essa 

irrisória se comparado ao débito cobrado em Juízo – R$ 46.218,52, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se o 

executado na pessoa da douta advogada subscritora dos embargos à 

execução em apenso (ainda não cadastrada no presente feito executivo) 

(art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, outros bens 

do devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267573 Nr: 8992-78.2011.811.0002

 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): MAURA MÉRCIA LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANA GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5495/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 8.683,92 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 260.229,18, 

mas que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a 

executada por intermédio de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo 

este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – De outro lado, em atendimento aos pleitos complementares contidos no 

petitório de fls. 348/350, realizei consulta acerca de eventual existência de 

veículos em nome da devedora, via Sistema RENAJUD, contudo sem êxito, 

consoante resposta em anexo.

4 – Desta feita, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos na busca de bens em nome do devedor, DEFIRO o 

pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, extraindo-se informações da executada referentes aos 03 
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últimos anos fiscais, em anexo.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

5 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 96914 Nr: 6329-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 96914 Nr: 6329-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores que ora 

se junta aos autos, que a empresa executada não possui relacionamentos 

com instituições financeiras com o CNPJ indicado nos autos, consoante 

informação em anexo – restando frustrada a penhora on line deferida por 

este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276539 Nr: 20005-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO METELO, ANGELA MARIA 

DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:MT 13.782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 10145 Nr: 1874-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZALTINO MANOEL METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Souza Campos - 

OAB:12513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 173,57 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 36.349,31, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se o 

executado pessaolmente (art. 854, §2º, NCPC), podendo este suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Em complemento ao pleito de fls. 229, expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, via RENAJUD, registrando a existência de um único veículo 

em nome do devedor, todavia contendo 04 restrições judiciais anteriores, 

o que a princípio torna ineficaz a constrição sobre sua propriedade.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

4 - Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294952 Nr: 15132-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. A. MORAES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - OAB:15542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vinícius mattos felício - 

OAB:74441

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334956 Nr: 3442-97.2014.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 204.430,26, em 06 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade de uma delas 

no montante de R$ 34.071,71, equivalente a totalidade do débito cobrado, 

de modo que mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao 

desbloqueio do remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1065-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILOCK INDÚSTRIA METALÚRGICA, BANCO 

ITAÚ S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, DR. REYNALDO BOTELHO DA F. A. JR - OAB:7230/MT, 

Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105185 Nr: 1302-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR CLAUDIO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, DANIELLA DE QUEIROZ PINHEIRO - 

OAB:20.134 - DF, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 5.914,33 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 3188-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:OAB/MT Nº 9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FOGUEIREDO - OAB:7627 A

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447108 Nr: 10495-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CAMINHÕES USADOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE - 

OAB:9146- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 5812-40.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANERO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - OAB:OAB/MT 

11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; bem assim 

condeno o demandado a indenizar a parte autora pelos danos morais 

ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.No mais, diante da 

ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação (fl. 42), 

o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no 

valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do 

estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do CPC. Observe esta 

secretaria o cumprimento do artigo 574 da CNGC.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399619 Nr: 11142-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDA CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 9.734,17 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

executada (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282357 Nr: 1143-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES VALE 

DO AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:MT 11.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427907 Nr: 26223-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA AZEVEDO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OABMT18218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, à vista dos fatos e fundamentos retro 

mencionados, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas, para compelir a 

Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação Ltda. 

(BBom) a indenizar o autor João Batista Azevedo dos Anjos, a título de 

danos materiais, no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais), com atualização 

monetária (INPC), a contar de cada desembolso, e juros de 1% ao mês a 

partir da citação.Arbitro os honorários de sucumbência em 20% sobre o 

valor da condenação, ponderando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC e, considerando a sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, 

ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do 

percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 

30% (trinta por cento). Tais exigências, no entanto ficam suspensas para 

o autor, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, haja vista que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 24).Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 477547 Nr: 575-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 Vistos etc.

 Diante da prioridade do ato conciliatório, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de abril de 2019, às 14h00min.

 Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294124 Nr: 14197-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON APARECIDO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Assim, considerando o valor do débito, que nos termos da 

planilha de cálculo é de R$ 199,070,22 (cento e noventa e nove mil, 

setenta reais e vinte e dois centavos), defiro o arresto do dinheiro via 
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BACENJUD. Em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ R$ 199,070,22 – 

CPF: 921-803.021-34-).Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados, sendo que os autos permanecerão conclusos 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 Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada o arresto 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA 

O PROTOCOLO EMITIDO PELO SISTEMA BACENJUD, que será juntado aos 

autos.4 - Após, intime-se a parte credora a se manifestar nos termos do 

art. 830 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias.5 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290027 Nr: 9596-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO ALFREDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.866/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 75/76, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 46.218,52 – CPF: 352.344.901-49).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267573 Nr: 8992-78.2011.811.0002

 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): MAURA MÉRCIA LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANA GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5495/MT

 Vistos etc.

1 - Não sendo aceita a proposta ofertada pela executada, nos termos do 

art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 348/350, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

Bacen-Jud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 260.229,18 – CPF: 

630.734.121-15 – fls. 351).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

2 - Nos termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da dívida em nome 

da executada, entregando-a ao credor, mediante recolhimento da 

respectiva guia.

3 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão.

 4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399619 Nr: 11142-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDA CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 60/62, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 9.734,17 – CNPJ: 

59.285.411/0001-13).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 5812-40.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANERO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - OAB:OAB/MT 

11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173

 Vistos etc.

1 - Às fls. 240/241 e fls. 249, a parte exequente requereu a substituição 

do polo ativo da presente demanda pelo espólio do de cujus Wanderley do 

Amaral, a inventariante Ceila Aparecida de Souza do Amaral, acostando 

aos autos cópia do termo compromisso de inventariante (fls. 250).

Em sendo assim, defiro o pedido, devendo constar no polo ativo: Espólio 

de Wanderley do Amaral, representando pela inventariante Ceila 

Aparecida de Souza do Amaral, devendo ser feitas as retificações 

cartorárias necessárias.

2 – De outra banda, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido 

formulado pelo credor às fls. 235/236, e em consequência, via sistema 

BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada até o montante do débito em execução (R$ 19.776,07 – 

CNPJs: 61.641.031/0001-16 e 61.641.031/0021-60).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 
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ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 10145 Nr: 1874-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZALTINO MANOEL METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Souza Campos - 

OAB:12513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

229, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – Bacen-Jud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 36.349,31 – CPF: 

177.350.171-20).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de dois anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276539 Nr: 20005-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO METELO, ANGELA MARIA 

DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:MT 13.782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls.152/153, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 8.090,32 – CPFs: 

615.749.101-91 e 019.875.661-57).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447108 Nr: 10495-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CAMINHÕES USADOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE - 

OAB:9146- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, conforme já determinado às fls. 144, proceda-se as 

alterações necessárias, fazendo constar como exequente ASSIS , 

CASTRO, VIGO e STUART ADVOGADOS S/A e como executado MARCOS 

CAMINHÕES USADOS E SERVIÇOS LTDA, por tratar-se de cumprimento 

de sentença.

2 - Diante do certificado às fls. 146, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 141/142, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 4.050,46 – CNPJ: 

11.077.119/0001-89).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 3188-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:OAB/MT Nº 9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FOGUEIREDO - OAB:7627 A

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 147, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 140/144, e em consequência, expeço 

ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao(s) executado(s) (R$ 16.809,50 – CNPJ: 33.068.883/0001-20).
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Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105185 Nr: 1302-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR CLAUDIO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, DANIELLA DE QUEIROZ PINHEIRO - 

OAB:20.134 - DF, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 186/187, e em consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 5.914,33 – CNPJ: 

04.206.050/0001-80).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1065-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILOCK INDÚSTRIA METALÚRGICA, BANCO 

ITAÚ S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, DR. REYNALDO BOTELHO DA F. A. JR - OAB:7230/MT, 

Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 5.636,67 – CNPJ: 

03.010.073/0001-52 – fls. 166).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 47, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 50/51, e em consequência, expeço 

ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao(s) executado(s) (R$ 14.214,80 – CPF: 580.913.001-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294952 Nr: 15132-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. A. MORAES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - OAB:15542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vinícius mattos felício - 

OAB:74441

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

149, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – Bacen-Jud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 63.761,72 – CNPJ: 

17.197.237/0001-07).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de três anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 
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bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 96914 Nr: 6329-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELIZIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

110/111 e 114, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do (a) executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – Bacen-Jud, 

até o limite do crédito objeto da presente execução (R$ 8.300,55 – CPF: 

340.426.101-10).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de três anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334956 Nr: 3442-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 155, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 150, e em consequência, expeço 

ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao(s) executado(s) (R$ 34.071,71 – CNPJ: 71.673.990/0001-77).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282357 Nr: 1143-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES VALE 

DO AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:MT 11.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

114/115, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do (a) executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – Bacen-Jud, 

até o limite do crédito objeto da presente execução (R$ 2.878,33 – CNPJ: 

21.998.794/0001-02).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de dois anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

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.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228288 Nr: 8465-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: AUTO POSTO MONTANHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINUSFIBRA INDUSTRIAL M. E. LTDA, BANCO 

BRADESCO S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o requerimento formulado pela parte autora, onde 

postula pela suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 

cumprimento ao determinado no item 1 da decisão exarada às fls. 99, 

foram expedidos ofícios (fls. 102, 103, 104, 105, 106) ao SERASA, INSS e 

empresas de telefonia, com o intuito de buscar possíveis endereços 

diversos da empresa requerida. Todavia, conforme se depreende da 

resposta dos ofícios (fls. 107, 112, 114), obteve-se como resultado de tais 

pesquisas o mesmo endereço já constante nestes autos.

Contudo, constata-se que, com o escopo de emitir-se carta precatória, 

conforme determinado no item 2 da mesma decisão, foi devidamente 

intimada a parte autora para recolhimento de custas, conforme certificado 

às fls. 101, no entanto, esta quedou-se inerte quanto à determinação.

Diante da situação evidenciada acima, não há razoabilidade na paralisação 

indefinida do andamento processual, tendo em vista tratar-se de processo 

incluído na META 2.

Pelas razões acima expendidas, consoante o disposto no artigo 139, III, do 

CPC, indefiro o petitório de fls. 117, e determino a intimação da parte 

autora para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, haja vista ser processo 

do ano de 2009 – META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 258876 Nr: 18403-82.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MATHEUS PEREIRA FLAMINGO, 

ALESSANDRA VARGAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Oliveira Novais 

Carvalho - OAB:6801

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 294/298).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257097 Nr: 15225-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR GLÓRIA DE ALMEIDA, ELDIA DA GLÓRIA 

DESTRO, WALDEMAR DE WITT, WILSON PEREIRA RODRIGUES, ALIRIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEREIRA RODRIGUES 

- OAB:2287 MS

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o executado Wilson 

Pereira Rodrigues é advogado, estando inclusive postulando em causa 

própria, e tendo sido recebido o cumprimento de sentença na decisão de 

fls. 591, desnecessária a expedição de mandado de intimação pessoal 

conforme procedido às fls. 594/595, já que o prazo para pagamento se 

efetivou a partir da publicação daquela decisão.

Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo os atos praticados das 

fls. 593/598.

No seguimento, certifique-se o decurso de prazo de pagamento, nos 

termos da decisão de fls. 591.

Por fim, intime-se a parte credora a se manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 313509 Nr: 9681-54.2013.811.0002

 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: SSIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADUMAT 

-ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSSO LTDA - EPP, ADRIANO 

SALES, SERGIO ANTONIO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - OAB:MT 

17.727- A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 253/256) com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias no Sistema Apolo, fazendo 

constar como parte exequente Silveiro Advogados e parte executada Ssil 

– Indústria e Comércio Ltda e Adumat – Adubos e Fertilizantes Mato 

Grosso Ltda - Epp. Proceda-se a alteração da capa dos autos, vez que se 

trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410687 Nr: 17011-34.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MACIEL DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452482 Nr: 13009-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA APARECIDA TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15381

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fls. 90. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do NCPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 418455 Nr: 21240-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MATOS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Deverá o causídico informar o 

endereço atualizado do cliente no prazo de 05 (cinco) dias, para 

oportunizar sua intimação pessoal. Não sendo informado o endereço 

retificado do autor, será este considerado intimado na pessoa do seu 

advogado, e a sua ausência na perícia designada implicará na 

improcedência da demanda.Informado o endereço, expeça-se mandado de 

intimação pessoal à parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453297 Nr: 13359-72.2016.811.0002

 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: EVERALDO ABRÃO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434911 Nr: 3963-71.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANA PONCE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443657 Nr: 8630-03.2016.811.0002

 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: AGRICOLA MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela ré.Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

que encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora.Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 
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médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 442218 Nr: 7882-68.2016.811.0002

 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: ANTONIO ACACIO ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328683 Nr: 25002-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos etc.

Processo pendente de realização de perícia grafotécnica, postulada pela 

parte requerida.

A expert nomeada consignou proposta de honorários no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fls. 108), registrando também a 

possibilidade da realização da perícia com cópia digitalizada do contrato 

apresentado, designando o dia 12.12.2018 para coleta dos 

grafismos-padrão da autora no balcão da Secretaria Judicial (fls. 

118/120).

A ré discordou dos valores apresentados para realização da prova, 

requerendo a redução do valor (fls. 124/126).

Pois bem. Verifica-se que os honorários periciais propostos pela perita 

nomeada ultrapassa em muito os valores previstos em recomendações do 

TJMT de casos análogos.

Em assim sendo, reduzo os honorários periciais a importância de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), intime-se a perita nomeada para 

manifestar se aceita o encargo e, em caso positivo, informar nova data 

para início dos trabalhos. Prazo: 10 dias.

Intime-se a parte requerida para que efetue o valor dos honorários 

periciais. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se, em não havendo concordância da expert 

retornem os autos conclusos para nomeação de outro perito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230487 Nr: 10582-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TALDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada, através de sua advogada, para que indique 

bens passíveis de penhora e o local em que se encontram, atribuindo-lhes 

o valor, bem assim apresente proposta de pagamento, sob pena da multa 

prevista no art. 774, III e V, do CPC. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo não havendo manifestação, concluso para apreciação 

integral do petitório de fls. 188/189.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450292 Nr: 12046-76.2016.811.0002

 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: ADOLAR JORGE RIODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 

15(quinze) dias, bem como, em igual prazo, indiquem os assistentes 

técnicos de suas confianças (art. 465, CPC).Outrossim, ficam as partes 

intimadas para que, em igual prazo, indiquem os assistentes técnicos de 

suas confianças.O Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.Fica o advogado da parte autora instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1 º do 

NCPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Apresentado o laudo pericial, expeça-se certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (CNGC 2.18.11.1).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 432055 Nr: 2172-67.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 
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judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Deverá o causídico informar o 

endereço atualizado do cliente no prazo de 05 (cinco) dias, para 

oportunizar sua intimação pessoal. Não sendo informado o endereço 

retificado do autor, será este considerado intimado na pessoa do seu 

advogado, e a sua ausência na perícia designada implicará na 

improcedência da demanda.Informado o endereço, expeça-se mandado de 

intimação pessoal à parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205359 Nr: 1365-28.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR, ERNANDES SANTANA DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:18790, milton josé ferreira paes farias - OAB:16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802

 Vistos etc.

Diante do falecimento do cessionário Josafá da Silva Júnior (fls. 271), o 

feito foi suspenso nos termos dos arts. 110 c/c 313, §§ 1º e 2º do CPC, 

para habilitação dos herdeiros e regularização processual (decisão de fls. 

272).

Contudo, transcorreu o prazo concedido e o assistente litisconsorcial 

Josafá da Silva Júnior não procedeu a sua regularização processual 

(certidão de fls. 276).

Em sendo assim, intime-se o autor Ernandes Santana de Morais e o 

requerido José Gonzaga, através de seus patronos, para se manifestarem 

nos autos, requerendo o que entenderem de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

imediatamente conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230513 Nr: 10671-84.2009.811.0002

 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: EDIMILSON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006775-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006775-35.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GELSON GOMES DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por 

GELSON GOMES DE SOUZA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em que pretende o 

cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Requer a concessão de liminar para 

determinar a exibição dos documentos referentes a aplicação e depósitos 

da parte autora via sistema Bach Office, da empresa com seus devidos 

logins, senhas e valores investidos, uma vez que a autora não dispõe de 

acesso ao banco de dados da empresa, que se encontra bloqueado. 

Determinada a emenda à inicial, o autor apresentou petição juntando cópia 

da sua carteira de trabalho para comprovar a hipossuficiência (id. 

12462063). É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a 

emenda à inicial, pois mostra-se satisfatória. No mais, o autor pleiteia pela 

concessão de liminar para que seja ordenada que a empresa ré 

apresente, em juízo, as informações do sistema back office, contendo o 

contrato firmado entre as partes e demais dados de vinculação entre o 

autor. No caso, o autor demonstrou a existência de vínculo com a 

requerida, mediante cópia do e-mail trocado com a ré, bem como 

requerimento para devolução de valor, indicando os logins cadastrados, 

individualizando as informações e/ou documentos que pretende serem 

provados. Demais disso, atento à peculiaridade da presente demanda, é 

possível que o juízo determine que a requerida apresente os documentos 

solicitados com fulcro no artigo 373, §1º, do CPC. Sobre a matéria, é 

oportuno destacar julgado do e. Tribunal de Justiça proferido em caso 

análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO 

ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – 

RECURSO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º, do art. 373, do 

CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000. 

QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/01/2018). Ante 

o exposto, defiro a concessão da DETERMINO que a empresa ré promova 

a busca e instrua os autos com resultado de pesquisa em seu banco de 

dados, no que tange à existência de contrato firmado com o autor, tais 

como logins e senha para acesso ao Back Office, contratos e 

comprovantes de pagamento. Fica desde já oportunizado à requerida 

desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar satisfatoriamente a 

impossibilidade do cumprimento desta determinação dentro do prazo de 

defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as 

advertências do artigo 341 do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 511 c/c 351, CPC). Concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 

e 99 do CPC. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 13 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1001698-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CID MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE TAL (RÉU)

TERESINHA COSTA KNEBEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001698-45.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CID MATTOS RÉU: CRISTIANO DE TAL, TERESINHA COSTA 

KNEBEL Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido 

Liminar proposta por FAC IMÓVEIS em desfavor de CRISTIANO DE TAL E 

TEREZA DE TAL. Aduz a requerente que, é legítima a proprietária e 

possuidora de um imóvel urbano, situado na Rua A, Lote 7, Qdra. 33 do 

loteamento denominado Parque das Mangabeiras Várzea Grande – MT, 

tendo adquirido a posse mansa e pacifica do referido imóvel desde 2001, 

após sucessivos contratos que remontam ao ano de 1982. Contudo, o 

sócio da requerente foi ao local e se deparou com o início de uma 

construção, ao indagar sobre quem seria a pessoa que estaria realizando 

a construção este se identificou como sendo Cristiano, o qual disse que 

pretendia comprar o imóvel, iniciando uma possível negociação, contudo 

alguns dias depois deixou de atender aos telefonemas. Afirma que, depois 

se deslocou ao local e conversou com a requerida Tereza, mãe do 

Cristiano, que disse que ‘o imóvel não tinha dono e já estavam construindo 

uma casa ali. Não obtendo êxito na negociação registrou Boletim de 

Ocorrência e fotografou a construção que estão com as paredes 

levantadas. Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada inaldita 

altera pars para reintegrar a autora na posse do imóvel liminarmente. Em 

caso de entendimento diverso para que determine que os requeridos se 

abstenham de continuar a construção da casa sobre o imóvel pertencente 

à autora, sob pena de multa, e prática do crime de desobediência. 

Determinada a emenda à inicial, para comprovar o recolhimento das 

custas, a autora juntou comprovante do recolhimento dos emolumentos 

iniciais (id. 12275337). O pedido liminar foi deferido (fls. 11889614). 

Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, interposto pela 

requerida. O Egrégio Tribunal de Justiça deferiu a liminar para determinar 

suspensão do ato de reintegração de posse (id. 13641519). No julgamento 

de mérito do referido recurso foi anulada a decisão que concedeu a tutela, 

determinando a realização da audiência de justificação (id. 16035924). 

Designada a audiência de justificação, ouviram-se duas testemunhas. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, esclarece-se que a 

Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse 

quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada 

injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a 

ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, 

clandestinidade ou precariedade (artigo 590 do CPC e artigo 1.210 do CC). 

De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor 

da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos: “I - 

a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”. No 

caso em tela, conquanto a parte autora comprove a aquisição do imóvel, 

não se depreende dos depoimentos das testemunhas ouvidas na 

audiência de justificação que a autora exercia a posse no imóvel em 

questão, quando da suposta invasão. A testemunha Dionizio da Costa 

Campos disse: é topografo e que prestou serviços ao Cid Matos no 

primeiro semestre de 2016. Foi ao local para conferir a metragem do lote, 

sendo que não foi necessário realizar a demarcação, pois dos lados 

haviam construção e cerca. Na beira da cerca estava limpo e no centro 

tinha mato. Não havia construção iniciada nem placa de vende-se ou 

identificando o proprietário. Depois disso não foi mais no local. Quando 

estava lá ninguém o questionou. Ao lado dos terrenos e nos fundos já 

haviam construções. Os lotes eram cercados com arames. Nessa data 

que foi ao terreno foi apenas para constatar que ali era terreno, nem 

chegou de medir. Em anos anteriores não se recorda de haver construção 

no terreno. Ora, o fato de, em meados de 2016, a autora necessitar dos 

trabalhos de um topógrafo, para localizar e verificar a metragem do 

terreno é incoerente com a alegação de que exercia a posse sobre o 

imóvel. Por outro lado, a testemunha Reginaldo Nogueira da Silva, que 

mora na localidade desde 1989, disse que este terreno era para ser dele, 

pois o comprou do seu Modesto, mas pegou o terreno errado, o de outra 

quadra. Daí fez acordo e trocou o terreno, isso em 2001/2002. Na época o 

terreno não tinha nada. Pelo que sabe apenas esse pessoal entrou no 

terreno, mas não faz muito tempo, porque começaram a construir tem um 

ou dois anos. Quem roçava o terreno eram os vizinhos, pra não ficar mato 

na frente da casa deles. Não tinha placa de vende-se no terreno. Não 

soube de nada acerca da venda do terreno para a requerida. Sabia que o 

terreno era da empresa, mas não tinha contato nenhum com eles. Sabe 

que a dona Terezinha mora no Bairro faz muito tempo, do outro lado. Não 

sabe dizer como está a casa, mas acha que terminou de construir e 

mudou. A construção começou, mais ou menos em 2016, 2017. Quem 

limpava os terrenos ali, de vez em quando, eram os vizinhos, 

provavelmente os Maranhenses, que moram no lado. De vez em quando, o 

representante da Cid Imóveis aparecia lá. Levava máquina lá no bairro 

para limpar as ruas. Tem pouco contato com o Cristiano. Não sabe quando 

começou a construção do alicerce. Conhece o Sassa, que é o marido da 

Dona Teresinha, mas nunca viu ele limpando o terreno, ele mora no fundo 

do terreno. O Cid andava por lá, mas nunca viu ele limpando o terreno ou 

cuidando. Destarte, a prova testemunhal produzida em audiência não 

demonstrou de modo cabal que a autora exercia a posse de fato sobre o 

imóvel por ela adquirido e, ao que tudo indica, os demandados estavam no 

local há mais de ano e dia, tratando-se, portanto, de posse velha, o que 

desautoriza o deferimento da medida pleiteada, com base nos artigos 561 

e 562 do CPC. Com efeito, ante a ausência de provas de que a requerente 

possuía a efetiva posse do imóvel descrito na exordial, bem assim a 

inexistência da data em que o suposto esbulho foi perpetrado, não estão 

presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da medida, 

conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil. Reforça-se 

que, descabe a alegação de domínio de imóvel, em ação que se discute a 

posse. Diante do exposto, ausentes os requisitos indispensáveis do artigo 

561 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Tendo em vista que a 

requerida Tereza Costa Knebel já apresentou contestação, intime-se o 

requerido Cristiano Costa Knebel para, querendo, apresente contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 do 

CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. No mais, retifique-se o nome do requerido para 

constar Cristiano Costa Knebel. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037090-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1037090-89.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Instada a manifestar 

quanto à competência deste juízo, a parte autora peticionou informando 

que por equivoco a presente ação foi distribuída para esta comarca, haja 

vista que o correto seria a Comarca de Poconé, onde localiza-se a 

unidade consumidora em discussão (id. 17027044). Pois bem. Tendo em 

vista que este juízo carece de competência para processar e julgar o 

presente feito, deve ser acolhido o pedido para determinar a remessa à 

comarca competente. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda. Por consequência, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo da Comarca de Poconé, 

para onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos. 

Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista o pedido de Tutela de 

Urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 13 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011042-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDONITA NUNES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA KEIKO KOBAYASHI OAB - MT21194/O-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: 1011042-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LINDONITA NUNES DE CARVALHO RÉU: INSS Vistos. Trata-se 

de ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de competência para 

processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 13 de dezembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011010-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011010-11.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato Bancário proposta em desfavor de instituição financeira 

subordinada à fiscalização do Banco Central, em que visa a revisão de 

clausulas contratuais, tarifas e taxas de juros de financiamento realizado 

pelo autor. Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 13 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010906-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUORE DI MARIA COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ASSIS KLEIM OAB - SP419687 (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010906-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CUORE DI MARIA COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS 

RELIGIOSOS LTDA - ME RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos. 

Inicialmente, em se tratando o requerente de pessoa jurídica de direito 

privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita à 

pessoa física não são os mesmos para a jurídica, desde que, comprovem 

a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. Enquanto para a 

primeira basta a declaração de impossibilidade de arcar com as custas 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para a segunda é 

imprescindível a comprovação de sua inidoneidade financeira. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Destarte, 

da análise dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º, CPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 13 

de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011036-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011036-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA LUCIA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005068-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar 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 
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Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007259-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PRADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar 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: 1003557-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO JOAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar 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: 1003607-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BENNER GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar 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: 1002358-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE COSTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar 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: 1002498-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNALDO ALVES 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 29/01/2019, às 14h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010868-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CANUTO DE SOUZA (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 18/02/2019, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005408-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 
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interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004434-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS OAB - MT17402/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))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 07/02/2019, às 13h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009942-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.M.DE ALMEIDA & G.C.ALMEIDA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro, requerendo o que entender de direito visando o regular andamento 

do feito. Caso a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 18/02/2019, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE LOHAINE SILVA CORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 18/02/2019, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003237-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ADRIANO DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 29/01/2019, às 14h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (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))

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: 17054128.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002143-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIANE GRESELLE (REQUERENTE)

IVONETE FATIMA GRESELLE (REQUERENTE)

JAIZA MAIARA GRESELLE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 17056609.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

MARCOS CEZAR CORDEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003332-76.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: BRASCON 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS CEZAR 

CORDEIRO Vistos, etc. Designada audiência de instrução no id. 16181909 

para o dia 13/12/2018, aportou petição de id. 17007807 da parte autora 

requerendo a redesignação do ato em virtude de ter constituído novo 

advogado para atuar em seu interesse. Pois bem, considerando que a 

parte autora constituiu novo advogado nos autos e visando evitar prejuízo 

a respectiva parte, redesigno a audiência de instrução para o dia 

21/02/2019, às 15:30h. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004594-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANZILIERO OAB - SC32290 (ADVOGADO(A))

MANUELLY GLENYSE MEDEIROS OAB - SC39026 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimada, em 17/09/2019, para promover o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a parte autora manifestou-se somente em 16/11/2018, 

momento em que não havia mais tempo hábil para a expedição e 

cumprimento do mandado. Diante do exposto, impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, mormente sobre a 

eventual designaçãod e nova data para a realização da audiência de 

conciliação. Não havendo qualquer manifestação, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação 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)

 

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 Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16968522, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/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))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais, consoante 

determinado na decisão de ID: 12608011.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001353-79.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANIELLE APARECIDA DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos os autos observo 

que a presente execução já foi sentenciada em virtude do pagamento 

realizado pela executada, conforme se verifica da sentença proferida no 

id. 16922122. Dessa forma, indefiro o pedido de id. 17045983, tendo em 

vista que a referida sentença não pode ser modificada através de mero 

peticionamento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009411-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009411-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VALDINEIDE SANTOS NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), 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 (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/239185-2, levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) se o aparelho medidor instalado na residência da autora 

apresenta alguma falha que resulte na apuração equivocada de energia 

elétrica consumida; c) a legalidade dos débitos questionados pela 

requerida e, d) o dever de indenização e o seu quantum. Das Provas 

Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de prova 

pericial formulada pela parte requerente (Id. 14832073), pois entendo que 

se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio 

como perito o engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá 

ser encontrado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 

Chapada do Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, 
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e-mail: dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como de que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os honorários 

periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC). Fixo desde 

já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta 

reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de Honorários 

fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, salientando que será que 

será expedida certidão em favor da Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo. Com a 

entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do 

§ 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006118-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEZIO LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006118-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODEZIO LEITE DOS SANTOS RÉU: ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS 

SANTOS Vistos etc., Compulsando os autos observo que o Sr. Oficial de 

Justiça não localizou o endereço da parte requerida indicado pelo autor, 

fato este que frustrou o ato citatório, conforme se observa do teor da 

certidão de id. 16652319. Dessa forma, venha à parte autora, no prazo de 

10 (dez) dias, indicar o atual endereço da parte requerida ou manifestar o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumprida a 

determinação supra, venham-me os autos conclusos para eventual 

designação de audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443766 Nr: 8710-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONINI E BORGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE BOLZAN, PAULO 

HENRIQUE ANDREANI ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BRISKIEVICZ - 

OAB:69.599/PR

 Em reiteração, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, e, em caso 

de concordância, venha a parte interessada efetuar o depósito do valor 

integral, nos termos da decisão de fl. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450240 Nr: 12008-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ROSA DE OLIVEIRA, EDILENE IZABEL DE 

SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do lote urbano n. 24, da quadra 07, com 

área de 360,00m², situado na Rua Nortelândia, Bairro Terra Nova, nesta 

cidade, matriculado sob o n. 7.669 perante o 5º Serviço Notarial e Registro 

de Imóvel de Cuiabá, cujas dimensões encontram-se devidamente 

transcritas na planta e memorial descritivo (fl. 37), em favor da parte 

requerente Valdeci Rosa de Oliveira e Edilene Izabel de Souza Oliveira, 

razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código 

de Processo Civil.Ainda, em atenção à petição de fls. 68, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Outrossim, deixo de arbitrar honorários 

sucumbenciais, à vista da renúncia da parte autora ao recebimento dessa 

verba (fls. 91).Transitado em julgado, expeça-se o mandado para o 

respectivo Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário do 

lote urbano n. 24, da quadra 07, com área de 360,00 m², matriculado sob o 

n. 7.669 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá, 

encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 37/38. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea Grande - 

MT, 12 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419406 Nr: 21707-16.2015.811.0002

 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: IVO DE SOUZA RODRIGUES, CATARINA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, atento à 

natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos 

serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §º 2, do art. 85), cuja 

exigibilidade dica suspensa, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se e Intimem-se.Várzea Grande – MT, 11 de 

dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 352093 Nr: 17385-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUCIENIO DA COSTA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 609 de 648



no inciso I, do art. 485, c/c o art. 330, inciso IV e art. 319, inciso III, todos 

do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das despesas 

judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande – MT, 11 de 

dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304190 Nr: 25176-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO SANTOS CAMPOS, LUIZENIL 

VIRGULINA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a segunda requerida para que aporte os 

dados da instituição bancária (nome e nº do banco), agência, conta 

corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência 

dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402210 Nr: 12511-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAIR ROSA DA SILVA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita dos Reis Petraroli - 

OAB:130291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:OABSP 31464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição da Carta Precatória conforme Decisão de fl. 

129, devendo posteriormente a distribuição da missiva, promover o 

depósito dos valores da diligência do senhor Oficial de Justiça, informando 

tais providências nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443140 Nr: 8419-64.2016.811.0002

 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: JOYCE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte os dados da 

instituição bancária (nome e nº do banco), agência, conta corrente e CPF 

ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450300 Nr: 12053-68.2016.811.0002

 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: ADRIANO PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte os dados da 

instituição bancária (nome e nº do banco), agência, conta corrente e CPF 

ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da decisão/sentença retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217256 Nr: 12680-53.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LINDOLPHO FERREIRA MENDES - rep. Por 

JUSCELINO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTUME VIPOSA S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE MT 

LTDA -EPP, SOCATA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SUCATAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JÚNIOR - 

OAB:SP 305.323, MARCELA LEAO SOARES - OAB:20.396.722-SSPS, 

Marcela Leão Soares - OAB:7304-a, MARCO AURELIO BALLEN - 

OAB:4.994/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418842 Nr: 21424-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAM CORDEIRO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152.305/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109659 Nr: 5512-34.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STEFANO DURAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MON BIJOUK - MONTAZOLL & MONTAZOLLI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 188,52, totalizando em R$ 

601,92, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345493 Nr: 12250-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGOS NUNES - OAB:144.766/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59, totalizando em R$ 

553,99, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Monica Palma de Almeida Lopes

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299707 Nr: 20314-61.2012.811.0002

 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: WALDYRIA APPARECIDA LAZZARINI RAMOS, 

AGROPECUARIA NOVA CANAA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D2A CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Siliane Luz Fernandes 

Golemo - OAB:206.731/SP, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:

 Autos Cód. n.º 299707

Vistos, etc.

Diante da oitiva da única testemunha arrolada, dou por encerrada a 

instrução processual.

No impulso do processo, venham as partes apresentarem os memoriais 

finais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, 

CPC/2015), a se iniciar pela parte autora e após pela requerida, com a 

juntada simultânea ao final do prazo.

 Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370049 Nr: 19480-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA GONÇALVES SIQUEIRA, CARLOS RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 

14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 370049

Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião promovida por Celma Gonçalves Siqueira e 

Carlos Rodrigues Gonçalves em desfavor de Verdade Empreendimentos 

Imobiliários e Espólio de Lourenço Boabaid, representados pelos herdeiros 

Leila Maria Boabaid Levi, Lucila Soares Boabaid, Louriza Soares Boabaid, 

Ana Maria Boabaid de Carvalho Couto, Terezinha Maria de Santana e 

Walter Nunes da Silva Boabaid.

Da análise dos autos observo que apenas a requerida Verdade 

Empreendimentos, os confinantes e os herdeiros Walter Nunes da Silva 

Boabaid, Ana Maria Boabaid de Carvalho Couto e Louriza Soares Boabaid 

foram citados (fl. 119, 142 e 145).

No tocante ao pedido de citação por hora certa da sucessora Leila 

Boadaid, consigno que tal espécie de citação está condicionada a 

suspeita de ocultação pela oficial de justiça.

In casu, a despeito das várias tentativas de citação da Sra. Leila em 

nenhuma delas é possível verificar que a Sra. Leila, assim como os demais 

requeridos, estejam se ocultando com a intenção de frustrar o ato 

citatório, pois as certidões informam ora que não foram localizados os 

requeridos, ora que o imóvel estava fechado.

Assim, indefiro o pedido de citação por hora certa. Contudo, é evidente a 

dificuldade que a parte autora vem enfrentando para tentar localizar os 

requeridos, os quais não possui qualificação nos autos (fl. 103), o que 

impede inclusive a consulta nos sistemas conveniados (Renajud, Infojud, 

Bacen, Siel) para busca de novos endereços.

Deste modo, determino venha a parte autora manifeste se possui eventual 

interesse na citação dos demais requeridos, via edital.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003919-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003919-64.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO EXECUTADO: ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA Vistos etc. Aportou aos autos pedido do exequente para que 

fosse realizada a penhora das cotas que o executado possui junto as 

empresas Oeste Mapas Eireli e Fazenda Morada da Serra Ltda., bem como 

a pesquisa de bens passíveis de penhora junto ao sistema Infojud. Pois 

bem, da análise dos autos verifico que a empresa Oeste Mapas Eireli não 

se trata de uma sociedade, mas sim de pessoa jurídica de direito privado 
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personificada, sendo esta constituída por uma única pessoa titular de todo 

o capital social a teor do art. 980-A do Código Civil. Portanto, inexistindo 

cotas sociais, não há como ser deferido o aludido pedido. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL EM SOCIEDADE DA QUAL O 

RECORRENTE NÃO FAZ PARTE. INVIABILIDADE. Demonstrado que o 

recorrente não faz mais parte da sociedade empresária cuja cota social 

foi penhorada, deve ser afastada a constrição, sob pena de 

responsabilizar-se terceiro por dívida alheia sem o devido procedimento 

legal. PENHORA DE COTA SOCIAL DE EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. Não se 

tratando a EIRELI de uma sociedade, mas sim um novo ente jurídico 

personificado, não possuindo cotas sociais, não há como ser mantida a 

penhora determinada pelo juízo singular. Precedentes e lições doutrinárias. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70078299963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018) Outrossim, defiro a 

penhora das cotas do executado na empresa Fazenda Morada da Serra 

Ltda., conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral de ids. 

16999811 e 1699818. Após, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, não o tendo, pessoalmente, por mandado direcionado ao 

endereço em que se efetivou a citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, acerca da penhora. Intime-se a empresa Fazenda Morada da Serra 

Ltda., na pessoa de seu representante legal no endereço indicado no id. 

16999811, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: I - apresente balanço 

especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais 

sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não 

havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi-tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro. Registre-se que, em caso de inércia ou divergência 

quanto à liquidação, o exequente ou a sociedade empresarial poderão 

requerer a nomeação de administrador judicial. Neste último caso, os 

honorários do administrador judicial serão adiantados por aquele que 

requereu a diligência, ou, em caso de inércia, pelo exequente, 

incorporando ao total da dívida executada. Para garantia da constrição, 

expeça-se ofício à Junta Comercial, que deverá ser encaminhado pelo 

próprio exequente, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 5 

(cinco) dias. Por fim, com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar 

as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em nome do 

executado visando a busca bens passíveis de penhora, porém constatei 

que este realizou apenas declaração de imposto de renda referente ao 

exercício de 2016, razão pela qual realizei a impressão da referida 

declaração de imposto de renda, as quais se encontra a disposição da 

parte exequente junto a Secretaria. Assim, determino à Secretaria deste 

juízo que adote as cautelas necessárias ao caso, arquivando as 

declarações de imposto de renda do executado em pasta própria. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002674-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002674-86.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO RÉU: ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA 

LTDA - ME Vistos etc. Aportou aos autos petição de id. 17036151 no qual 

a parte requerida informa ter proposto ação anulatória de execução 

extrajudicial com pedido de indenização por danos morais e antecipação 

de tutela nº. 20881-87.2015.811.0002 (código nº 412840) junto a Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca, em virtude da Cédula de 

Crédito Bancário n°. 4090-0, firmada com a requerente pelo valor de R$ 

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), tendo a requerida, mediante termo de 

alienação fiduciária, ofertado bens imóveis em garantia. Nesse enfoque, 

vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos autos supra citados, 

reunindo as demandas para julgamento simultâneo, em razão da 

possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes (CPC – art. 55), tendo em 

vista que a posse do imóvel descrito nos autos é discutida em ambas as 

demandas. Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a regra 

de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que 

tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - 

art. 59). Nesse passo, observo que a distribuição destes autos ocorreu 

em 23/09/2018 horas ao passo que a ação anulatória de execução 

extrajudicial com pedido de indenização por danos morais e antecipação 

de tutela em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário 

desta Comarca foi distribuída em 13/10/2015, razão pela qual aquele juízo 

seria o prevento para processar e julgar as demandas, nos termos do art. 

59, do Código de Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência 

para processar e julgar a presente e determino o encaminhamento os 

autos a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, nos 

termos da fundamentação supra, diante da conexão destes autos com a 

ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de indenização por 

danos morais e antecipação de tutela nº. 20881-87.2015.811.0002 (código 

nº 412840). Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005053-63.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda Tania Luiza da 

Silva Soares e no polo passivo Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Intime-se a parte devedora Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado no id. 17041830 no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, 

expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor incontroverso depositado nos autos no id. 14842247 e 16904841. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010868-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CANUTO DE SOUZA (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010868-07.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ILSON JOSE ALVES DE LIMA RÉU: DANIEL CANUTO DE SOUZA Vistos. 

Condomínio Residencial Dom Pedro II promove a presente ação de 

manutenção de posse com pedido de medida liminar c/c pedido de 

reparação de danos materiais em face de Daniel Canuto de Souza, 

alegando em síntese que o condomínio vem realizando obras, todas 

devidamente registradas e autorizadas pela Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, por profissionais credenciados a prefeitura. Sustenta 

que, a divisa frontal do condomínio possui metragem de 15,88 metros, 

fazendo divisa com terra de Betumarco S/A, onde está sendo realizada a 

construção de um muro. Todavia, no dia 05/12/2018, o requerido, 

proprietário de um mercado localizado na frente do condomínio, 

acompanhado de seu advogado, foi até o local da obra e derrubou parte 

do muro, bem como cortou todas as ferragens de estrutura de pilares de 

armação, quebrou blocos de concreto, trazendo prejuízos à parte autora. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel 

Condomínio Residencial Dom Pedro II, a fim de impedir o requerido a vir 

cometer novamente a turbação no imóvel. Determinada a emenda da inicial, 

a parte autora se manifestou nos Ids. 17034423 e 17034432. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. De entrada, determino a retificação nos 

assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo ativo 

Condomínio Residencial Dom Pedro II. Consigno que da melhor análise do 

feito e dos documentos acostados nos autos, entendo pela 

desnecessidade da realização de audiência de justificação prévia, pelo 

que passo à análise do pedido liminar, com base nos fundamentos que 

seguem. Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador 

verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 

561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da 

posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal 

acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia. Considerando a 

situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido 

liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor. A propósito da 

posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na 

faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente 

a possua ou detenha (1.228, CC). No caso em análise, a posse do 

requerente restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos 

na inicial, especialmente do registro da matrícula do imóvel, referente a 165 

unidades residenciais (Ids. 16966926 a 16966951). Aliem-se a isso as 

fotografias colacionadas nos Ids. 16977955 a 16977987, que demonstram 

a existência de obra, além de edificação na entrada no condomínio 

requerente, em particular o alvará de construção e autorização de 

demolição expedida pelo município desta comarca (Id. 16966908 e 

16966913). De outro lado, a turbação restou evidenciada conforme se 

infere do boletim de ocorrência colacionado no Id. 17034425, cuja data do 

fato remonta a 05/12/2018, onde o requerente salienta que o requerido 

teria derrubado parte do muro construído, o que corrobora com as 

fotografias colacionadas nos autos. Evidenciado, portanto, nesse 

momento de cognição sumária, a aparente turbação perpetrada pelo 

requerido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 560 e seguintes 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar para manter o 

requerente na posse da área descrita na petição inicial, pelo que 

determino que o requerido se abstenha de praticar novos atos de 

turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil. Intime-se o requerido pessoalmente para apresentar 

contestação, sob pena de confissão e revelia no que for cabível (art. 344, 

CPC), consignando-se, ainda, que o prazo para contestar passará a fluir 

após a intimação desta decisão (artigo 564, parágrafo único do CPC), 

seguindo a partir daí o rito do procedimento ordinário. 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. Às providências necessárias. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010641-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010641-17.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. No impulso, diante da manifestação da 

parte autora no interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06/02/2019, às 17 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, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência 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). 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. 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), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão 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. Lucia Pereira Borges promove a 

presente ação de reintegração de posse rito ordinário cumulada com 

perdas e danos em face de Mauro Cesar da Silva, Lídia Rosa de Oliveira 

Silva e Gmtur Transportadora Turismo e Construtora Ltda-Epp, alegando, 
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em suma, ser a legítima proprietária do terreno localizado na Rua E, 

esquina com Avenida da Guarita, Loteamento Jardim Guanabara, nesta 

comarca, registrado na matrícula n. 54.780, do 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande/MT, conforme registro constante no Id. 

16748758. Sustenta que, os requeridos esbulharam parte do seu terreno, 

estando à parte autora privada de exercer a posse pacifica em sua 

totalidade, desde meados do ano de 2015. Salienta que, mesmo após 

inúmeros requerimentos pela parte autora, os requeridos se negam a 

desocupar a área, razão pela qual requer a concessão de liminar para 

reintegração de posse do imóvel em favor do autor, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora se manifestou nos Ids. 

16850614 e 16850618. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Presentes os pressupostos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, 

art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Pois bem. Em fase de 

cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos 

autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código 

de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou 

esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido 

em menos de ano e dia. A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil 

prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, 

poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou 

reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC). 

Pois bem. Na presente, registro que os termos da petição inicial já apontam 

para o indeferimento do pedido liminar, pois conforme narrativa 

apresentada na inicial Id. 16748755, a autora tem conhecimento do 

alegado esbulho da posse pelos requeridos desde o ano de 2015, ou seja, 

há mais de ano e dia. Sendo assim, não se aplica à hipótese o 

procedimento especial descrito no art. 560, do Código de Processo Civil, 

mas, o procedimento comum (art. 566, CPC), hipótese em que fica 

impossível a concessão da liminar sustentada naquele dispositivo de lei. A 

propósito desta assertiva, destaco a lição dos doutrinadores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, segundo os 

quais “a prova da data da turbação ou do esbulho é importante para 

evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento 

apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de 

menos de um ano e dia”[2]. Pelo exposto, se mostra descabida a proteção 

possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo. Nessa senda, 

colaciono a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO FAMILIAR. 

POSSE VELHA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. AUSÊNCIA DE 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITO LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

RECORRIDA. I. Tratando-se de posse velha, não há que se falar em 

concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do 

NCPC, cujo rito aplica-se somente ao esbulho/turbação com menos de ano 

e dia. (...). (Agravo de Instrumento Nº 70069388965, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em 27/09/2016) Ademais, tenho que os elementos apresentados no início 

do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos 

requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca 

da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a aquisição, bem 

assim, se os requeridos, de fato, esbulharam o imóvel. Posto isso, indefiro 

a liminar de reintegração de posse pugnada na exordial. No impulso do 

processo, à vista da manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06/02/2018, às 16h30min 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. Citem-se os requeridos, por 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. 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), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Finalmente, indefiro o 

pedido de intimação da Caixa Econômica Federal (item “g”, Id. 3255586), 

uma vez que a ação versa apenas sobre a posse do bem, alegadamente 

esbulhada pelos requeridos, não havendo qualquer relação com a 

instituição financeira que alienou fiduciariamente o imóvel para os autores. 

Às providências necessárias. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, 

em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos (...)”. [2] Novo código de processo civil comentado. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 610.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006099-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FRANCA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006099-87.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO LUIZ FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, 

devendo constar no polo ativo da demanda João Luiz França e no polo 

passivo Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Intime-se a parte 

devedora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no id. 17044132 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, expeça-se 

alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor 

incontroverso depositado nos autos no id. 16725471. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007566-04.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda Allyednne 

Souza dos Santos e no polo passivo Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A. Intime-se a parte devedora Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

17070866 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003332-76.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: BRASCON 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS CEZAR 

CORDEIRO Vistos, etc. No id. 17074842 o segundo requerido informa que 

a parte autora ainda encontra-se ocupando o imóvel, requerendo assim a 

expedição de “novo mandado para restituir a posse do imóvel ao seu 

status quo, reintegrando, assim, o requerido Marcos Cezar Cordeiro na 

posse do bem”. Na decisão de id. 16455868 consignei que não há provas 

de quem realmente esteja ocupando a área, e isso foi extraído das razões 

do r. acórdão (id. 11755601 e 13192351). Por isso, não há como reintegrar 

o requerido Marcos Cezar na posse do bem, ao menos até que o 

processo seja submetido à instrução processual. No entanto, é certo que 

embora a posse do imóvel não possa ficar com a parte autora, também 

não pode ficar o bem sem o mínimo de proteção e cuidados. Por esse viés, 

melhor compulsando os autos verifica-se que quando do cumprimento do 

mandado de reintegração de posse foi localizado no imóvel o Sr. Edmilson 

Guilherme, conforme certidão de id. 9723133, com quem entendo que a 

posse do imóvel deve ficar. Deste modo, visando à preservação do imóvel 

contra atos de terceiros e até mesmo das partes e uma vez escoado o 

prazo para desocupação voluntária do imóvel, que deverá ser certificado 

com a devolução do mandado constante no id. 16720648, determino seja 

expedido mandado de reintegração da posse no qual deverá consignar 

que ao Sr. Edmilson Guilherme deverá ser restituída a posse. No mais, 

aguarde-se a audiência designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003315-40.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CASSIMIRO FILHO RÉU: ALEXANDRE LUCIANO FERREIRA Vistos, 

etc. José Cassemiro Filho promove a presente ação de manutenção de 

posse de força nova com pedido liminar inaudita altera parte em face de 

Alexandre Luciano Ferreira, aduzindo, em suma, que é legítimo proprietário 

e possuidor de uma área de 360 m², localizada na Rua dos Cardeais, 

Quadra 14, Lote 17, Bairro Jardim Ipanema, nesta comarca, adquirido na 

data de 19/03/1981 da empresa Expansão Administradora Ltda. No 

entanto, aduz que em março de 2017 foi surpreendido com a construção 

em andamento de um muro que visa fechar a frente do seu terreno, 

oportunidade em que tomou conhecimento que tal obra está sendo levada 

a efeito pelo possuidor do lote 18, vizinho do lado esquerdo. Salienta ter 

solicitado que o requerido paralisasse a construção, uma vez que o lote 

17 é de sua posse e propriedade, não tendo obtido êxito, motivo pelo qual 

postulou pela concessão de liminar para a expedição de mandado de 

manutenção de posse contra o requerido que teria turbado a sua posse, 

construindo um muro em sua propriedade. Após expor os seus 

fundamentos, em suma, pugnou seja julgado procedente o seu pedido de 

manutenção na posse do imóvel descrito na inicial. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ids. 6829815 a 6829914. No id. 

6841244 a ação foi recebida como reintegração de posse e deferida a 

liminar possessória em favor do autor, onde ainda restou consignado que 

o caso melhor se amoldaria a Ação de Reintegração de Posse. O 

requerido apresentou contestação no id. 9024273, a qual veio 

acompanhada dos documentos de ids. 9024362 a 9024560, alegando ser 

possuidor do imóvel desde 1998, o qual foi adquirido através de contrato 

verbal de compra e venda. Alega que após adquirir o imóvel com o passar 

dos anos aterrou, murou e efetuou o plantio de arvores frutíferas como 

manga, goiaba, tamarindo e outras. Ainda, ressalta que em 2003 

regularizou o fornecimento de energia elétrica no local e permaneceu na 

posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem. Assevera que o autor nunca 

foi possuidor do imóvel sub judice e afirma que em uma eventual 

procedência do pedido inicial possui direito a retenção pelas benfeitorias 

realizadas no bem. Ao final, afirma a prescrição aquisitiva, por meio da 

usucapião, e requereu improcedência do pedido formulado na inicial e que 

seja concedido ao requerido o direito de usucapião sobre o imóvel. Às 

partes manifestaram a respeito das provas que ainda pretendiam produzir 

nos ids. 10937595 e 11101194. Despacho saneador no id. 12365481, no 

qual foi deferida a produção de prova oral e determinada a realização de 

constatação no imóvel. Em seguida, o Sr. Oficial de Justiça apresentou 

termo de constatação nos autos (id. 12700800), sobre o qual as partes se 

manifestaram nos ids. 13195778 e 13237706. Durante a instrução foram 

inquiridas uma testemunha arrolada pela parte autora e três testemunhas 

arroladas pela parte requerida, conforme termo de id. 14797342. Os autos 

permaneceram conclusos para prolação de sentença. É breve o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por José 

Cassemiro Filho em desfavor de Alexandre Luciano Ferreira. A matéria 

aqui discutida, para além de mera ponderação jurídica, inicia com a análise 

do arcabouço fático retratado nos autos. Isso porque, a posse repousa no 

fato de alguém, independentemente de título de propriedade, usar, gozar e 

dispor da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere das 

interpretações dos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil. Neste 

âmbito, aliás, preciosa a assertiva de Cezar Peluso: "Consagra o artigo 

1210, parágrafo 2°, do Código Civil, que "não obsta á manutenção ou 
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reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa". A melhor forma de distinguir o juízo petitório do 

possessório é manter estrita correlação entre o jus (factum) possessionis 

e o possessório e entre o jus possidendi e o petitório. Com isso, 

garante-se a distinção entre a posse e a propriedade e, sobretudo, 

protege-se a posse per se como instituição jurídica autônoma. A tutela 

possessória -só possessória- mínima e básica, na ordem jurisdicional, 

está constituída pelos interditos, ou, entre nós, ações possessórias em 

sentido estrito. Deve-se, nas ditas ações possessórias, defender a posse 

como tal, sem outras ajudas e sem outras complicações: só e 

simplesmente. Se por trás dela aparece um direito que a atribua, é 

indiferente. Isso porque posso provar o direito, mas não obter a posse. 

Posso, em contrapartida, obter a posse e não provar o direito. Aqui é o 

ponto em que a posse aparece em sua plenitude e, diria, em sua solidão. 

Na lição clássica e precisa de Wodon, que aparentemente orientou o 

raciocínio do legislador, "a posse, sendo uma coisa de fato, deve ser 

cuidadosamente separada de tudo o que se pode chamar direito ao 

petitório"(...)Vale lembrar que veda a lei que o turbador ou esbulhador 

justifique a agressão injusta à posse invocando a propriedade ou outro 

direito" (in Código Civil Comentado, Manole, 2° Ed., ps. 1115 e 1116) 

Fulcrado neste entendimento, o autor postulou a presente ação de 

reintegração de posse, com apoio no art. 561, do Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, deveria o requerente comprovar que realmente 

exercia a posse do bem anteriormente à ocorrência do alegado esbulho, 

bem como a data em que este ocorreu. No entanto, depois de submetido o 

processo ao crivo do contraditório e a dilação probatória verificou-se que 

o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Explico. Pretende o 

requerente ver-se reintegrado no imóvel urbano localizado na Rua dos 

Cardeais, Quadra 14, Lote 17, Bairro Jardim Ipanema, nesta comarca, sob 

o fundamento de que é o seu legítimo proprietário e possuidor. No objetivo 

de comprovar o alegado, o requerente aportou aos autos contrato 

particular de compromisso de compra e venda (id. 6829882), datado de 

19/03/198, comprovantes de pagamento relativos ao cumprimento do 

contrato, conforme ids. 6829853, 6829873, 6829886, e extrato do 

contribuinte relativo ao IPTU pendente de pagamento cadastrado em seu 

nome, consoante id. 6829843, Boletim de Ocorrência no id. 6829893 e 

fotografias que se reputam do imóvel litigioso no id. 6829909, pretendendo 

embasar a prática do esbulho e a suposta perda do imóvel. Vejo, ainda, 

que diante deste conjunto probatório, este juízo entendeu que o caso 

melhor se amoldaria a Ação de Reintegração de Posse, razão pela qual a 

respectiva a liminar foi deferida, uma vez que ficou comprovado, em 

cognição sumária, o exercício da posse pelo autor e o suposto esbulho 

praticado pelo requerido. Contudo, submetido o processo a instrução 

probatória mediante a produção de prova oral, soberana em ações desta 

natureza, o requerido demonstrou categoricamente que exercia a posse 

do bem há muito tempo e, por consequência, que não tinha praticado 

nenhum ato de esbulho. As testemunhas inquiridas em audiência de 

instrução, em sua maioria, desconhecem o autor e afirmam nunca terem 

visto-o no local, sendo que a única testemunha arrolada pelo autor apenas 

tem conhecimento da aquisição do imóvel por ele, não sabendo afirmar se 

ele, de fato, exerceu a posse do bem desde a aquisição. Especificamente, 

a testemunha Wilson Domingos da Penha foi contundente ao afirmar que 

reside em frente ao imóvel descrito nos autos há 22 (vinte e dois) anos e 

que o requerido tomou a posse do referido bem há pelo menos 20 (vinte) 

anos, bem como realizou a construção de um muro, aterrou o imóvel, 

cuidava, roçava, carpia e deixava limpo o local. Ressaltou que apenas viu 

o requerente em 02 (duas) oportunidades quando foi questionar a posse 

do requerido. Já a testemunha Sr. Adilson Duarte Ferreira ressaltou que 

reside na região há 16 (dezesseis) anos e o requerido já estava na posse 

do imóvel nesta época, sendo que plantou no imóvel, cuidou e cercou o 

lote. Ainda, por volta de 03 (três) anos atrás o requerido construiu um 

muro no imóvel. Prosseguiu informando nunca ter presenciado o autor no 

imóvel. A testemunha Sr. Ezio Cirilo Lima informou ser vizinho dos fundos 

da casa do requerido há 10 (dez) anos e alegou que ao se mudar para a 

região o requerido já cuidava do lote sub judice, plantou pés de manga, 

aterrou e murou e ainda afirmou nunca ter presenciado o autor no local. 

Por fim a testemunha Sr. Cesar Fernando da Silva não demonstrou ter 

conhecimento de que o autor exercesse a posse do bem desde a sua 

aquisição, uma vez que informou que o autor havia lhe dito sobre a 

aquisição do imóvel no ano de 2017 e que este havia sido invadido, razão 

pela qual acompanhou o autor até local para conversar com o requerido, 

bem como orientou o autor a procurar auxílio jurídico. Ainda, alegou que o 

autor lhe havia dito que visitava o imóvel em diversas oportunidades. 

Sobremais, a mera alegação de propriedade/aquisição não é suficiente 

para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite 

em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório. 

Esperava-se, contudo, que o autor, por meio de prova oral, demonstrasse 

que realmente exercia a posse do bem anteriormente à ocorrência do 

suposto esbulho, a qual não ficou demonstrada, ao contrário, 

evidenciou-se que apesar de ter adquirido o imóvel, nunca exerceu os 

atos atinentes ao possuidor. Todo este cenário denota fragilidade dos 

termos da petição inicial, o que desconstrói sua tese de que exercia a 

posse na área objeto da lide e de que a mesma foi esbulhada pelo 

requerido. Assim, a prova documental apresentada, além de ter sido 

derrogada pela prova oral produzida em audiência pelo requerido, não 

demonstra de forma satisfativa que o autor tenha exercido a posse na 

área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos o alegado 

esbulho atribuído ao requerido, o que leva a improcedência do pedido 

inicial. Nesse sentido, a jurisprudência: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

REQUISITOS - ART. 927 DO CPC - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA 

- PEDIDO IMPROCEDENTE. Cabe ao autor da ação de reintegração de 

posse o ônus de comprovar todos os requisitos exigidos e elencados no 

art. 927 do Código de Processo Civil. A não comprovação da posse 

anterior do requerente e também do esbulho praticado pelo réu, conduz à 

improcedência do pedido”.(TAMG - Número do Processo: 0392546-2 - 

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Recurso: Apelação - Relator: 

Albergaria Costa - Data do Julgamento: 21/05/2003) “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - CAUTELAR DE 

ATENTADO EM APENSO - IGUALMENTE IMPROCEDENTE - 

NÃO-COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 927 DO C.P.C. - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não vinga ação 

possessória se o autor não logra demonstrar os requisitos exigidos por lei 

para o deferimento dessa proteção, deixando de produzir sequer uma 

prova testemunhal acerca do seu alegado direito” (Número: 9805 Ano: 

2000 Magistrado: DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, sítio do TJ/MT) 

Quanto à alegação de usucapião, não há que se por em dúvida a 

possibilidade de sua arguição como matéria de defesa nas ações de 

reintegração de posse, sendo que tal entendimento já se encontra, 

inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 237). 

Portanto, viável a alegação de usucapião, mas tão só como matéria de 

defesa, a fim de ensejar a mera improcedência da própria possessória, 

sendo impossível, entretanto, que se pleiteie, o formal reconhecimento do 

domínio pelo transcurso da prescrição aquisitiva. Com efeito, 

subordinando-se o usucapião a procedimento especial e a possessória ao 

rito ordinário, torna-se evidente a impossibilidade de se manejar, em 

contestação de ação possessória, a pretensão de reconhecimento de 

domínio pelo usucapião. Nestes termos, pacífica a jurisprudência: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - USUCAPIÃO 

ARGÜIDA EM RECONVENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. As ações 

possessórias, em razão de sua natureza dúplice, admitem pedido 

contraposto a ser formulado na contestação, conforme a exegese do art. 

922 do Código de Processo Civil, não comportando a reconvenção. 

Embora, nos termos da Súmula nº 237 do STF, admita-se a alegação da 

usucapião como matéria de defesa nas ações possessórias, nas 

hipóteses em que permitida a exceptio dominii, não é possível 

desenvolver-se pedido próprio de declaração de domínio do imóvel na 

contestação, ainda que seja a ação possessória [...] de caráter dúplice, 

porquanto se trata de pedido de natureza petitória, além de que a 

usucapião demanda rito especial para seu reconhecimento”.(Agravo nº 

1.0479.07.133083-7/001(1), 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Elias Camilo. j. 

23.04.2008, unânime, Publ. 30.05.2008). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. MEIO 

INADEQUADO PARA GERAR TÍTULO REGISTRÁVEL. Inadequada a 

discussão de usucapião na via possessória, eis que ele pode ser 

reconhecido como defesa, nunca, porém, como meio hábil a gerar título 

registrável. O usucapião, como remédio processual destinado a formar 

título para o registro público, envolve outros interessados necessários, 

como a Fazenda Pública e os confinantes, que devem figurar 

obrigatoriamente no procedimento especial regulado pelo Código de 

Processo Civil, nos arts. 941 a 945.” (Apelação Cível nº 

1.0027.07.118554-3/001(1), 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Francisco 

Kupidlowski. j. 04.12.2008, Publ. 24.01.2009)." Diante disso, para que o 

pedido inicial fosse julgado procedente seria indispensável à comprovação 

por parte do requerente do exercício da posse sobre o imóvel em questão 
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e que dele foi privado, o que não ocorreu. Posto isso, julgo improcedente o 

pedido de reintegração de posse formulado por José Cassemiro Filho em 

desfavor de Alexandre Luciano Ferreira e, por consequência resolvo o 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como revogo a liminar deferida nos autos, razão pela 

qual autorizo a expedição de mandado de reintegração de posse da área 

em favor da parte requerida. Em atendimento ao princípio da sucumbência, 

condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do 

CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005138-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MAGALHAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BERNARDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005138-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CELMA MAGALHAES BATISTA RÉU: NILSON BERNARDO DA SILVA 

Vistos etc., Celma Magalhães Batista promove a presente ação 

reivindicatória de imissão de posse c/c pedido de tutela antecipada 

inaudita altera pars e cobrança de aluguel em desfavor de Nilson Bernardo 

da Silva alegando, em síntese, que em 26.01.2017 adquiriu do Banco 

Bradesco mediante o contrato de compra e venda de bem imóvel com 

pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia o imóvel localizado na Rua 

Miguel Baracat, lote 19, quadra 24, do loteamento Parque do Lago desta 

comarca, pelo valor de R$ 94.000,00, cuja compra foi formalizada em 

virtude de procedimento de leilão extrajudicial. Afirma que mesmo após a 

arrematação do imóvel e de notificar extrajudicialmente o requerido, este 

se recusou a sair do imóvel amigavelmente, o que vem lhe causando 

prejuízos, uma vez que já esta pagando o financiamento junto ao Banco 

Bradesco. Assim, após expor suas razões jurídicas, pleiteou liminarmente 

pela imissão na posse do imóvel e consequente desocupação do imóvel 

pelo requerido. No mérito pugnou pela confirmação da liminar e pela 

condenação ao pagamento de aluguel desde a data da notificação 

extrajudicial. Juntou documentos de ids. 13797982 e 13809992. Na 

decisão de id. 13827702 a liminar foi deferida. Audiência de conciliação 

restou inexitosa diante da ausência da parte autora (id. 15048919). 

Apesar de devidamente citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para resposta, conforme certidão de id. 16154199. Os autos 

vieram-me conclusos. Relatei. Decido. O requerido, devidamente citado, 

manteve silente, não se insurgindo nos autos com qualquer expediente de 

defesa, pelo que decreto sua revelia para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Sobre mais, sendo que a espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do art. 345, do Código de Processo Civil, que 

afastam os efeitos da ausência de defesa, vem à tona a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados na petição inicial (CPC – art. 344). 

Portanto, despicienda a dilação probatória, pois os autos se encontram 

aptos ao julgamento (CPC – II, art. 355). Do mérito De entrada, registro que 

a ação de imissão na posse era regulada pelo Código de Processo Civil de 

1939, precisamente em seu art. 381, sendo certo que o vigente Código 

não tratou desta especialidade de ação. Porém, nem por isso aquele 

instituto jurídico deixou de existir, pois poderá ser utilizado sempre que 

houver um pleito à imissão na posse de algum bem. Afinal, “a cada 

pretensão deve existir uma ação que a garanta”, conforme inteligência do 

art. 189, do Código Civil vigente. Sendo assim, seguindo o que apregoava 

o dispositivo legal que regia expressamente a matéria, compete o uso da 

referida ação, dentre outras hipóteses, “aos adquirentes de bens, para 

haverem a respectiva posse, contra os alienantes ou terceiros que os 

detivessem”. Feita essa singela ponderação jurídica, passo a análise das 

provas e fatos versados nestes autos e percebo que a autora, 

efetivamente, adquiriu a propriedade do imóvel sub judice, essa conclusão 

advém do Contrato de compra e venda com Alienação Fiduciária pactuado 

entre a autora e o Banco Bradesco, da cópia da matrícula de n°. 101.072, 

registrada no 1.º Serviço Notarial e de Registro desta comarca e a ata de 

arrematação do imóvel (ids. 13798201 a 13799057, 13799605 a 13799838 

e 13810064). Logo, ela tem a faculdade de reaver o imóvel de quem quer 

que seja (erga omnes). Frisa-se, ainda, a notificação juntada no id. 

13799956, efetivada por cartório extrajudicial, demonstra que o requerido 

Nilson tinha ciência da aquisição da propriedade pela autora através do 

leilão extrajudicial. A propósito desse tema, confira: "O titular do 

compromisso registrado de compra e venda irretratável, seja 

compromissário ou cessionário, tem ação para obter a efetiva entrega do 

imóvel se a posse lhe foi passada pelo título".[1] Na mesma direção os 

julgados que se seguem: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RETOMADO. O adquirente de 

imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal possui direito de imissão de 

posse, independente da destinação que queira dar ao bem.” (Apelação 

Cível Nº 70064580798, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/05/2015) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Arrematação extrajudicial do imóvel 

com base no procedimento regulamentado pelo Decreto-Lei 70/66. Bem 

que foi arrematado pela Caixa Econômica Federal, e vendido ao autor 

desta ação. Ação de anulação da arrematação que tramitou na Justiça 

Federal, julgada improcedente, com sentença transitada em julgado. A 

imissão de posse - ação real e de cunho petitório - pressupõe prova do 

domínio do autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração 

da injustiça da posse exercida pelo réu. Implementados esses 

pressupostos. Título dominial nos autos e demonstrada a posse injusta, 

como conseqüência do julgamento de improcedência da pretendida 

anulação da arrematação ajuizada pelos demandados, impõem a 

procedência da petitória. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70061607446, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Julgado em 30/10/2014) Outrossim, vejo que a conclusão 

anteriormente esposada quando do deferimento da liminar (id. 13827702) 

persiste, agora em cognição definitiva. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação do requerido, que permaneceu inerte, inexistiu 

mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou 

mesmo contrariar o suporte probatório lá construído. Diante de tal cenário, 

tanto pela propriedade da requerente como pela posse injusta do 

requerido, vejo como cumprido o arquétipo legal para autorizar a retomada 

do bem. Dos danos materiais Quanto aos danos materiais, dispõe o art. 

402, do Código Civil, que “salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. O pleito 

formulado pela autora está consubstanciado nos danos emergentes, uma 

vez que pretende indenização pelos danos materiais provocados pela 

permanência da ocupação indevida, o qual se mostra plenamente possível. 

A esse respeito, transcrevo os seguintes julgados: “Adquirido o imóvel em 

hasta pública, correta a imissão na posse ao adquirente com título de 

domínio legítimo, devidamente registrado no ofício imobiliário, contra mera 

ocupante de imóvel, que nenhum título invoca a seu favor. A indevida 

ocupação do imóvel possibilita o arbitramento de aluguel pelo referido 

período[2]”. “(...) deve ser deferida a indenização por perdas e danos, 

consistente no somatório dos aluguéis que deixaram de auferir desde a 

data da notificação do requerido até a efetiva imissão na posse, porquanto 

estavam privados do uso e gozo de seu bem, por ato indevido do réu (...)

[3]”. Nesse caminho, entendo que a ocupação começou a ser indevida em 

relação à autora quando da notificação promovida por cartório extrajudicial 

(id. 13799956) em 19.02.2018, sendo que a irregularidade perdura até a 

imissão do autor na posse do bem. Contudo, seu valor deverá ser apurado 

em liquidação por arbitramento, na forma do art. 510 do Código de 

Processo Civil, haja vista que inexistem elementos, neste instante, para se 

chegar a um montante certo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais para imitir definitivamente a autora na posse do bem imóvel indicado 

na petição inicial, confirmando, assim, a liminar concedida no id. 13827702. 

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento de indenização pela 

ocupação do bem, que deverá ser apurado na respectiva liquidação por 

arbitramento. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 
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MARQUES Juiz de Direito [1] 2ª Câm. Civ. do TJSP, 07.06.1966, in 

Alexandre de Paula, O processo, cit., v. 31, p. 1.433. [2] Númeroro: 22817, 

Ano: 2007, Magistrado: DES. EVANDRO STÁBILE, sítio do TJ/Mt 

(www.tj.mt.gov.br), acesso em 05 de agosto de 2008. [3] Número do 

processo: 2.0000.00.385702-9/000(1), Relator: TERESA CRISTINA DA 

CUNHA PEIXOTO, Data do Julgamento: 03/04/2003, Data da Publicação: 

24/04/2003.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001558-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENELICE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001558-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: GENELICE 

ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos 

Santos promovem a presente “ação de reintegração de posse cumulada 

com cobrança e declaração de rescisão contratual com pedido de 

antecipação de tutela” em face de Genelice Ribeiro dos Santos, aduzindo, 

em síntese, que firmaram contrato de compra e venda de um imóvel 

urbano localizado nesta comarca. Todavia, salienta que a parte requerida 

não cumpriu com o acordado e se nega a devolver o bem, motivo pelo qual 

postula a rescisão do contrato, a reintegração de posse no imóvel descrito 

na inicial e a aplicação da multa no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e 

duzentos reais) estipulada na cláusula 7ª. Juntou documentos (ids. 

11995590 a 11995912). Na decisão de id. 12000417 o pedido liminar foi 

indeferido. A audiência de conciliação restou infrutífera no id. 14245316. 

Em seguida a requerida apresentou contestação (id. 14534216), alegando 

que após ter o crédito de financiamento aprovado perante a Caixa 

Econômica Federal solicitou perante o Cartório de Imóveis certidão de 

inteiro teor da escritura pública do imóvel e tomou conhecimento que esta 

não possuía escritura. Aduz que o autor tinha conhecimento a respeito da 

ausência de escritura pública do imóvel desde 12/01/2016, porém mesmo 

ciente do fato firmou o contrato de compra e venda, fato este que 

impossibilitou a requerida de realizar o financiamento para pagamento do 

valor remanescente do contrato. Afirma que restou pactuado que as 

despesas futuras de água, luz, gás e impostos seriam arcadas pela 

requerida, porém como o requerente pretendia realizar um “golpe” na 

requerida, este não realizou o pagamento das despesas existentes, tais 

como despesas com água que totalizava o valor de R$ 9.228,03 (nove mil 

duzentos vinte e oito reais e três centavos) e IPTU no importe de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Assevera que o requerente lhe aplicou um “golpe” 

realizando a venda de um imóvel com documentação fraudada, razão pela 

qual caberia apenas a requerida realizar o pedido de rescisão do contrato 

e proteção de sua posse em virtude da inadimplência do requerente. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial e 

condenação do requerente as penas de litigância de má-fé. Na 

impugnação à contestação (id. 14736186), foi ratificado os termos da 

inicial. Na decisão de id. 15232870 foi determinado a requerida que 

regularizasse sua representação processual com a juntada da 

competente procuração outorgando poderes a advogada subscritora da 

contestação, sob pena de ser considerada revel. Devidamente intimada à 

requerida manifestou no id. 16513035, porém não regularizou sua 

representação processual. Em seguida foi concedido novo prazo para 

juntar aos autos procuração “ad judicia“ outorgando poderes para a 

advogada Vivian Dervalhe Natal atuar em sua defesa (id. 16528834), 

porém a requerida se manteve inerte. No id. 16661989 o requerente 

pugnou pela decretação da revelia da requerida, vindo-me os autos 

conclusos para deliberação. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, 

verifica-se que a parte requerida manteve-se inerte apesar de ter sido 

intimada em duas oportunidades para sanar a irregularidade de sua 

representação processual, fato este que caracteriza a sua revelia. Assim, 

decreto a revelia da requerida para que surta seus efeitos, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o ponto fundamental para o deslinde desta lide 

apresenta-se na possibilidade de rescisão do contrato sub judice, em 

virtude da ausência dos pagamentos. Analisando o termo do contrato em 

tela (id. 11995665), vejo que a cláusula oitava dispõe claramente quanto a 

possibilidade de rescisão contratual caso ocorra o inadimplemento das 

prestações por parte da requerida, in verbis: “Cláusula Oitava. Na hipótese 

do imóvel não ser integralmente quitado dentro do prazo previsto, em 05 

de Setembro de 2017, e não sendo este prazo prorrogado 

consensualmente entre as partes, poderão os VENDEDORES dar por 

rescindido o presente contrato, proceder com a retomada do imóvel e a 

venda do imóvel a terceiros e, depois de deduzir o valor da multa 

contratual, e consectários da rescisão (direito de retenção), restituir o 

saldo que houver para a COMPRADADOR. Parágrafo Primeiro: fica 

determinado que os vendedores terão direito a título de retenção, o valor 

das arras já paga, além da multa contratual estipulada na cláusula nona. 

(...)” Assim, diante da revelia reconhecida nos autos, revela-se 

incontestável a inadimplência da requerida, a qual faz nascer para a 

autora a possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 

475, do Código Civil, segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento 

pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e 

danos”. Sobre o tema, confira os ensinamentos do prateado civilista 

Orlando Gomes: “Nos contratos bilaterais a interdependência das 

obrigações justifica a sua resolução quando uma das partes se torna 

inadimplente. Na sua execução, cada contratante tem a faculdade de pedir 

a resolução, se o outro não cumpre as obrigações contraídas. Esta 

faculdade resulta de estipulação ou de presunção legal. Quando as partes 

acordam-na, diz-se que estipulam o pacto comissório expresso. Na 

ausência de estipulação, tal pacto é presumido pela lei, que subentende a 

existência da cláusula resolutiva. Neste caso, diz-se que é implícita ou 

tácita.” [1] Na mesma linha a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de 

Justiça ressalta: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - ADMISSIBILIDADE 

DA RESOLUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL/2002 

- RECURSO IMPROVIDO. Diante do inadimplemento unilateral do contrato, o 

contratante pontual, que cumpriu sua obrigação, tem a opção de requerer 

em juízo a resolução da avença ou exigir o seu cumprimento.”[2] Por tudo 

isso, prevalecendo o inadimplemento, a rescisão do contrato é medida que 

se impõe. Lado outro, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, esta deixou de regularizar a sua representação processual, 

dando ensejo à veracidade dos fatos alegados na inicial e aos 

documentos a ela encartados. Da reintegração da posse e multa Em vista 

do reconhecimento da inexecução voluntária da requerida, consistente no 

não pagamento do valor contratado, a consequência da rescisão do 

contrato é a de restituir à situação jurídica anterior (statu quo ante), ou 

seja, o retorno do imóvel na posse do requerente. Com efeito, de um lado 

têm-se a devolução do bem ao vendedor e o seu direito de dispor dele - de 

outro - cabe ao comprador ser reembolsado das parcelas já pagas, salvo, 

é claro, aquelas consideradas como arras ou indenizatórias. Nessa 
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mesma linha de entendimento trilha a jurisprudência pátria: “A restituição 

das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do 

contrato, pois a extinção da avença implica a necessidade de 

recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como ela era 

antes”.[3] Assim, tendo em vista rescisão do contrato, seus efeitos 

retroagem à data da formação do pacto, impondo-se o retorno das partes 

ao statu quo ante. Diante dessas considerações e trazendo a sua 

ocorrência para a realidade vivenciada neste feito, vejo que é possível o 

retorno das partes a situação anterior, com a reintegração do requerente 

na posse do imóvel sub judice. A propósito do tema, a jurisprudência já 

vem decidindo: "RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. 

CUMULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMISSIBILIDADE. 

NOTIFICAÇÃO. FINALIDADE. A cumulação das ações de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel e de reintegração de 

posse é juridicamente admissível, quando adotado o rito ordinário (CPC, 

art. 292, § 2º), uma vez que o pedido possessório é simples conseqüência 

da rescisão, não havendo no ordenamento jurídico vedação para o 

ajuizamento conjunto daqueles pedidos. (...)" [4]. A propósito do tema, vale 

a pena transcrever o seguinte julgado: “a jurisprudência tem entendido que 

a citação para a ação é uma dessas circunstâncias que demonstram a 

transformação da posse de boa-fé em posse de má-fé, pois em razão 

dela, recebendo a cópia da inicial, o possuidor toma ciência dos vícios de 

sua posse”[5]. Por fim, verifico que o autor também pretende o 

recebimento da multa contratual prevista na cláusula sétima do contrato 

firmado entre as partes. Pois bem, no tocante a multa contratual não vejo 

porque afastá-la, na medida em que decorrente da inexecução voluntária 

do contrato pela requerida, devendo esta ser aplicada no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, qual seja, R$ 

102.000,00 (cento e dois mil reais), conforme restou informado pelo autor 

em sua inicial, o que resultada no importe de R$ 10.200,00 (dez mil e 

duzentos reais). Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na 

petição inicial e declaro rescindido o contrato de compromisso de compra 

e venda descrito na inicial firmado entre as partes (id. 11995665) e por 

conseguinte, determino seja o imóvel descrito no referido contrato 

reintegrado na posse do requerente. Ainda, condeno a requerida ao 

pagamento da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida, ou seja, o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos 

reais), a ser corrigida pelo INPC a partir do seu arbitramento e acrescida 

de juros de mora de 1% a.m. a partir citação (18/06/2018 – id. 13712327). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero 

no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitada em julgado, ordeno seja expedido o competente mandado de 

reintegração de posse, a ser cumprido imediatamente pelo digno Sr. Oficial 

de Justiça, sem prejuízo de reforço policial e demais providências 

destinadas á efetividade da jurisdição. Após, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Contratos, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 

171. [2] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso De Apelação Cível Nº 

43387/2007 - CLASSE II - 20 - Comarca De Tangará Da Serra, Rel. Exmo. 

Sr. Dr. Marcelo Souza De Barros, Data de Julgamento: 08-8-2007. [3] RESP 

n. 132.903/SP, 4ª Turma, DJU de 19.12.1997. [4] TJMG, 4ª Câm. Cível, Ap. 

Cível nº 131.754/4, rel. Des. Almeida Melo, j. em 22.4.99. [5] RTJ, 99:804; 

RTJRS, 68:393
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005337-37.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

IGOR NOBOL KINOSHITA LUCIO DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Igor Nobol 

Kinoshita Lucio de Oliveira propôs a presente ação de danos morais em 

face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, 

em síntese, que em 09/01/2018 solicitou a ligação da energia elétrica no 

imóvel que havia alugado, o que foi devidamente atendido pela requerida 

em 10/01/2018 tornando-se dessa forma cliente da requerida em virtude 

de ser titular da unidade consumidora nº 6/2634520-7. Aduz que em 

30/01/2018 foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua residência, razão pela qual entrou em contato com a 

requerida através do protocolo nº 46780061 e foi informado que a 

suspensão de energia se deu devido a falta de pagamento de outra 

consumidora Sra. Patrícia Souza que residia anteriormente no imóvel. 

Afirmar ter ressaltado não ser o responsável pela dívida de terceiros, pois 

a energia elétrica em sua residência havia sido ligada a menos de 30 

(trinta) dias. Ainda, informa que no dia 31/01/2018 às 17h:30 minutos a 

energia elétrica foi religada na unidade consumidora e na primeira fatura 

de consumo com vencimento em fevereiro de 2018 foram lançadas duas 

cobranças relativas a taxas de religação no valor de R$ 10,23 (dez reais e 

vinte e três centavos), cada. Dessa forma, requerer a condenação da 

requerida ao pagamento em dobro do valor cobrado relativo a taxa de 

religação no valor de R$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis 

centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de uma 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Juntou documentos (id. 13904082 a 13904294). Realizada 

audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 15249721). A requerida 

apresentou contestação no id. 15667006, que veio instruída com 

documentos de ids. 15667007, alegando que não houve qualquer 

suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, sendo que em 30/01/2018 houve uma inspeção na unidade e por 

ocasião foi verificado a existência de uma irregularidade, motivo pela qual 

houve a necessidade de correção/retirada da irregularidade com posterior 

religação. Alega que é permitido à concessionaria suspender o 

fornecimento de energia elétrica para regularizar a situação local, tendo 

ocorrido tal situação e não a suspensão por inadimplência. Insurgiu-se em 

face do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 15896752. Em seguida, as partes informaram não possuírem 

interesse na produção de outras provas (id. 16249565 e 16280858). Após 

os autos vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Passo 

ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se a parte requerida suspendeu 

indevidamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor em 30/01/2018 e se esses fatos ensejaram os alegados danos 

morais descrito na inicial. A demanda versa sobre serviço público 

essencial prestado em regime de concessão. O art. 6º, § 1º, da Lei nº 

8.987/95, prevê que: “Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Desse 

modo, ao presente caso aplica-se à teoria da responsabilidade objetiva, 

eis que a requerida presta serviço público de fornecimento de energia 

elétrica. Ademais, a relação existente entre as partes configura relação de 

consumo, tendo em vista que a demandada encontra-se como prestadora 

de serviço público essencial, enquadrando-se na regra do art. 22 do 

Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Ao compulsar 

os autos, verifica-se que em 30/01/2018 foi realizada inspeção junto a 

unidade consumidora do autor e em 31/01/2018 foi realizada a religação 

da energia elétrica na referida unidade, conforme se observa do extrato 

de ordens de serviços juntado pela requerida no id. 15667007. Conquanto 

a requerida tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, 

certo é que este não foi devidamente cientificado de tal procedimento, pois 

não consta nos autos qualquer Termo de Ocorrência e Inspeção. Soma-se 
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a isso o fato de que a requerida sequer informou qual seria a suposta 

irregularidade encontrada na unidade consumidora e ainda sequer 

apresentou justificativa quanto a necessária interrupção do serviço para 

solucionar a eventual irregularidade. A requerida desatendeu à regra do 

art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a 

sistemática do CPC/1973, tendo em vista que no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerida, esta não comprovou que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na residência do autor se deu em virtude da necessidade 

de realizar reparos na rede, ou seja, desatendeu à regra do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, do que se extrai dos autos 

é que a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora do autor em 30/01/2018 sem nenhum motivo 

aparente e apenas realizou a religação do serviço em 31/01/2018. 

Destarte, a guisa destes fatos, tenho que a suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor, deve ser 

considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente 

indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “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.” Ademais, são 

notórios os transtornos causados ao requerente ante a falha na 

prestação de serviço pela requerida, posto que suspender o fornecimento 

de energia elétrica na residência do autor, gerou uma insegurança para 

ele, ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de consumidor de 

energia elétrica, bem este essencial a vida moderna, tanto que seu 

fornecimento está sujeito a continuidade, dispensando maiores 

considerações sobre o assunto. Assim, reconhecida a existência do dano 

moral causado a requerente, cumpre-me agora examinar somente a 

questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os 

critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, 

uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” 

(in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. No que tange ao pedido de devolução em dobro da quantia 

correspondente à cobrança indevida realizada pela requerida referente a 

religação, tenho que o mesmo merece ser acolhido. É cediço que para a 

configuração da repetição do indébito em dobro por parte do consumidor é 

necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança 

indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, 

conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC. Na espécie, verifico 

que o requerente efetuou o pagamento da fatura vencida em 15/02/2018 

na qual foram lançadas duas cobranças indevidas relativas a taxas de 

religação no valor de R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos), cada, 

conforme se observa da fatura de id. 13904294 e prova do pagamento 

através do histórico de contas de id. 15667007. Deste modo, deve a 

requerida restituir ao requerente, em repetição de indébito, o valor pago 

indevidamente de R$ 20,46 (vinte reais e quarenta e seis centavos). Isto 

exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o 

pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do 

requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) ocorrido em 30/01/2018. Ainda, condeno a requerida ao 

pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, do valor de R$ 

20,46 (vinte reais e quarenta e seis centavos) pago indevidamente pelo 

requerente, cuja quantia deverá ser atualizada no importe de 1% ao mês, 

a partir da citação ocorrida em 16/07/2018 (id. 14347216), e correção 

monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido (09/04/2018 – id. 

15667007 –pg. 02). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação 

probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002698-46.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON RONEY NASCIMENTO RÉU: A C DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. 

Edson Roney Nascimento propôs a presente Ação Monitória em face de A 

C de Oliveira, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é 

credora da importância líquida e certa de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais), representada pelo cheque número AA-000833, conta 35834-2, 

agência 1130, Banco do Itaú, já prescrito. Nesses termos, requer a 

procedência do pedido, constituindo-se em título executivo judicial, no 

valor atualizado de R$ 4.279,81 (quatro mil duzentos e setenta e nove 

reais e oitenta e um centavos). Deu valor à causa e juntou documentos 

(ids. 12646244 a 12646270). Citado, requerido interpôs embargos 

monitórios (id. 15974297), alegando a ocorrência da prescrição e a 

necessidade de aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil. Em 

seguida a parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios 

no id. 16779554. Após, vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da Prescrição Alega a 

requerida que o processo deve ser extinto, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição no presente caso. Pois bem, é cediço que o prazo 

prescricional para o ajuizamento de ação monitória com base em cheque 

prescrito é de 05 (cinco) anos da emissão da cártula, já que o cheque sem 

força executiva subsiste como mero documento representativo de dívida. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 
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CÁRTULA DE CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – 

DECURSO DO PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO 

CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% 

SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO 

NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, 

DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do 

emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia 

seguinte à data de emissão estampada na cártula.2. Não havendo 

condenação e nem sendo possível mensurar o proveito econômico, os 

honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo de 10 e máximo de 

20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” 

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL DRA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) “DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 

SENTENÇA MANTIDA. Tendo a presente ação monitória sido ajuizada após 

o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código 

Civil, bem como levando em conta a Súmula nº 503 do STJ, a manutenção 

da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição é medida que se 

impõe. Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 70078969979, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 25/10/2018) “MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FLUÊNCIA DO 

PRAZO DO ART. 206, §5º, I, CC – SÚMULA 503/STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – DESPROVIMENTO.Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva e denunciação da lide, porquanto inexiste vício na emissão do 

cheque ou responsabilidade contratual atribuída a terceiro, sendo 

desnecessária a comprovação da causa debendi. O prazo prescricional 

para a propositura da ação monitória é de cinco anos (CC 206, §5º, I), 

contados a partir da prescrição da ação executiva, portanto, ainda não 

exaurido no ajuizamento da ação. “O prazo para ajuizamento de ação 

monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula.” (Súmula 503/STJ).” (TJ/MT Ap, 140230/2014, DES.CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 16/02/2015.) Com 

efeito, vejo que o cheque foi emitido com data de 15/07/2011, sendo que a 

autora teria que ajuizar a presente até o dia de 16/07/2016. Dessa forma, 

considerando que o autor ajuizou a presente demanda apenas em 

10/04/2018, verifica-se a ocorrência da prescrição, o que impõe a 

extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes ditados pelo art. 

487, II, do Código Processual Civil. Outrossim, no que atine ao pedido de 

pagamento em dobro do que estiver sendo cobrado a mais, tal pedido não 

há que ser acolhido. Isso porque, a restituição em dobro, prevista no artigo 

940, do Código Civil, somente é autorizada quando houver má-fé na 

cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.º 159, do 

excelso Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso 

em comento. Por todo o exposto, acolho em parte os embargos monitórios 

e por consequente julgo improcedente o pedido inicial da presente Ação 

Monitória, extinguindo o processo com julgamento do mérito, 

consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), com base no art. 85, § 8° do Código de Processo Civil, 

porém fica sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, uma 

vez que o autor é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001166-71.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

KENNY LUZIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT promovida por Kenny Luzia da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Após a prolação da sentença a requerida 

compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 5.429,16 (id. 

16701209), relativo a condenação. Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará em seu favor (id. 17039629). Após vieram-me os 

autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é 

de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, 

uma vez que a parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do 

débito, conforme se observa no id. 16701209. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento dos valores consignados em juízo pela 

requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 742-13.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VELOSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimação da parte autora para se manifestar sobre o AR juntado às fls. 

203, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 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: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OXIGÊNIO CUIABÁ 

LTDA, FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 
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SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:MT 6.565/O, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT 9.237, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, 

CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8244 

B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, EDUARDO 

HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 

17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18.244/O-MT, JEAN CARLOS PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO 

DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR 

- OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616, ROGERIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Na decisão de fls. 18.963/18.965 determinei a expedição de 

convite ao escritório A. GONZAGA ADVOGADOS para que manifestar-se 

pelo aceite ou não para o encargo de auxiliar jurídico do juízo na condução 

deste feito, pelos fatos e fundamentos ali expostos.Às fls. 19.014/19.017 

o escritório de advocacia manifestou-se nos autos informando o aceite 

para representar a massa falida e auxiliar este juízo, bem como 

apresentou proposta de honorários e requereu o ressarcimento de custas 

e despesas gerais, mediante apresentação de documentais fiscais e 

relatório discriminado.Pois bem. É possível na falência a contratação de 

profissionais ou empresas especializadas para auxiliar o administrador 

judicial na defesa dos interesses da massa, a rigor da alínea “h” do art. 22 

da LRF, saber:;Desta forma, não há dúvidas de que a contratação do 

escritório de advocacia se faz no interesse da falida, sobretudo diante da 

elevada quantidade de processos em trâmite, de modo que os 

profissionais da aludida banca, possui ampla infraestrutura composta de 

profissionais de qualidade, recursos materiais aptos ao exercício do mister 

propostos e melhores condições de condução dos processos, 

evitando-se, ainda, maiores prejuízos à falida.Na esteira da decisão 

anterior, DETERMINO ao administrador judicial o seu devido cumprimento 

para engendrar o necessário para a formalização da contratação A. 

GONZAGA ADVOGADOS, para prestação de serviços advocatícios, junto 

a este juízo na condução deste feito falimentar.Para fins de formalização e 

homologação, determino que, o administrador judicial formalize 

imediatamente a contratação do escritório de advocacia, no prazo de 24 

(vinte quatro horas), bem como apresente nos autos o referido contrato 

devidamente assinado.Com o contrato de prestação de serviço 

devidamente assinado, tornem os autos à conclusão para 

homologação.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508417 Nr: 18159-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DA SILVA MORAIS, VITTOR ARTHUR GALDINO 

ROCKENBARCH GALDINO, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NAZÁRIO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 INTIMAÇÃO: do Administrador Judicial, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das fls. 

30/33, de acordo com a Despacho de fls. 25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265188 Nr: 4243-18.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA CEJANA DIEMER OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABINHO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, 

GERÔNIMO WEST MUSIC, UNIVAG, TIM S/A, PORTO SEGURO COMPANHIA 

DESEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700, DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT 4.705, FABIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12742/MT, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 17.685, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - 

OAB:11409/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:MT-5959, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.101/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:MT 11.363, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO 

- OAB:DF 2.221-A, RUTE PEREIRA - OAB:13191

 INTIAMÇÃO das Partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

manifestem acerca dos documentos juntados às fls. 552/553, bem como 

para que justifiquem objetivamente sobre a necessidade de produção 

prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, requeridos 

anteriormente, sob pena de preclusão, nos termos da Decisão de 

5.12.2018 (fls. 550).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252558 Nr: 11661-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA COLAR GARCIA, CLÁUDIA 

APARECIDA DOS SANTOS, CECILIA OLIVEIRA DAMASCENO DE BARROS, 

ELIZABETE BRITES SOUZA, LAIZE MARIA MIRANDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Exequente para apresentar 

os dados bancários para transferência do valor depositado nos autos, 

relativo ao pagamento da RPV (fls. 414/416), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 309099 Nr: 5090-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS GORDINHOS TRANSP. COM. IMP. EXP. 

LTDA, MAURO ÂNGELO, EDMILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA LETICIA RODRIGUES 

- OAB:21230 / OAB-MT

 Vistos,

Trans Gordinhos – Transp. Com. Imp. E. Exp. LTDA - EPP apresentou 

exceção de pré-executividade contra a execução fiscal que lhe move a 

Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese, a prescrição do débito.

Instada, a parte exequente impugnou a exceção, batendo-se pela não 

ocorrência da prescrição.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, registro que, na esteira da orientação consolidada na 

jurisprudência do E. STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória” (Súmula 393).

E, no caso em exame, a exceção cinge-se à análise acerca da ocorrência 

de prescrição do executivo fiscal, matéria inegavelmente de ordem 

pública, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Pois bem. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, 

o CTN prevê o prazo de 5 (cinco) anos para que a Fazenda Pública 

homologue e constitua o seu crédito. Entretanto, dependendo do caso, o 

prazo decadencial pode iniciar-se do fato gerador (art. 150, §4º do CTN), 

ou, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter 

ocorrido o lançamento (art. 173, I do CTN).

Com efeito, se o contribuinte calcula o imposto devido e realiza o 

pagamento - não importa se o recolhimento é total ou parcial - , a Fazenda 

Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, para 

homologar o lançamento, ou, se for o caso, determinar a sua correção. 

Findo o referido prazo, considera-se homologado o lançamento e, como 

consectário, a extinção do crédito (art. 150, §4º do CTN). Não se descura 

que tal prazo se aplica aos lançamentos efetuados sem a presença de 

dolo, fraude ou simulação.

Por outro lado, não havendo qualquer lançamento - pagamento -, o prazo 

decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se no primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).

Além, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou 

entendimento, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, de que se 

aplica o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição do crédito, 

pela Fazenda Pública, referente aos tributos sujeitos ao lançamento por 

homologação não efetuado pelo contribuinte.

No caso, os fatos geradores do ICMS ocorreram em janeiro de 2008 a 

janeiro de 2009 (fl. 06). O auto de infração foi lavrado tendo em vista da 

"falta de recolhimento" do ICMS. Destarte, não houve qualquer pagamento. 

E, conforme acima decidido, o prazo decadencial para constituição do 

débito tributário tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, 

qual seja 01/01/2009.

Destarte, e iniciado o prazo decadencial em 01/01/2009, ele se 

interrompeu com a notificação do contribuinte em 16/10/2009, fl. 07.

Diante disso, tem-se que a Fazenda Pública não decaiu de seu direito em 

constituir os créditos tributários referentes ao ICMS dos meses de janeiro 

de 2008 a janeiro de 2009, porquanto notificado o contribuinte do auto de 

infração antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos.

Após a constituição do tributo, com a notificação do contribuinte do auto 

de infração, sem impugnação, como no caso, inicia-se o prazo 

prescricional, também de 5 (cinco) anos, para que a Fazenda execute o 

crédito apurado.

Assim, e considerando que o crédito constituiu-se definitivamente em 

16/10/2009 (observado o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação após 

a notificação do contribuinte, que se manteve inerte); e que a execução 

fiscal foi proposta em 06/03/2013, não há que se falar em prescrição. Este 

prazo se interrompe pelo despacho de citação e, logicamente, se 

implementou em 13/12/2013 (fl. 09).

No caso sub judice ainda deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, no 

sentido que uma vez proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da 

justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou 

decadência, salvo se comprovada culpa da parte Exequente. O 

entendimento é no sentido de que basta o mero ajuizamento da ação 

dentro do prazo prescricional ou decadencial. Logo, havendo sido 

interposta a presente ação, dentro do prazo prescricional de cinco anos, 

da constituição definitiva do crédito tributário, não merece acolhida a 

alegação da parte Excipiente.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 93229 Nr: 2749-94.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO DA SILVA E RIBEIRTO NETO LTDA, 

SILVINO RIBEIRO NETO, ANTONIO CARLOS COELHO DA SILVA, JOSE 

VÍTOR DE LIMA PEREIRA, NATANAEL FEITOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21603/O

 Vistos,

José Vitor de Lima apresentou exceção de pré-executividade contra a 

execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em 

suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis 

que se retirou da sociedade em 24/06/2003, conforme alteração contratual 

devidamente registrada na Junta Comercial em 03/07/2003. Juntou 

documentos.

A excepta manifestou sobre o pedido do Excipiente, pugnando pela 

substituição da CDA, com consequente exclusão de José Vitor de Lima 

Pereira e Antônio Carlos Coelho da Silva, além da suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias tendo em vista o pagamento do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido de exclusão do polo passivo merece acolhida pois o juízo não 

pode forçar a veiculação de pretensão da Exequente contra quem ela não 

quer (art. 108 e 775 “caput”, CPC) e até mesmo, contra quem entende não 

existir título executivo válido e eficaz (art. 26 LEF). Determino a alteração 

do polo passivo, com a substituição pretendida. Anote-se na autuação.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e por 

consequência de causa e efeito, para excluir José Vitor de Lima Pereira e 

Antônio Carlos Coelho da Silva do polo passivo da lide e extinguir a 

execução quanto a estes, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal. Por força da sucumbência, condeno a 

parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III 

do CPC

Determino a suspensão do feito ante o teor da petição retro. Os autos 

serão remetidos ao arquivo provisório, cabendo às partes comunicar, em 

tempo oportuno, acerca da quitação ou não do débito fiscal.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 107930 Nr: 3888-47.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.812, 

FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No presente caso, houve embargos à execução de sentença, sobrevindo 

determinação judicial de elaboração de novos cálculos, tendo a parte 

Exequente apresentado novos cálculos às fls. 209/212. Por sua vez, a 

Autarquia Municipal não concordou (fls. 217/233).

Por conseguinte, os autos foram encaminhados para conferência ao 
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contador judicial, o qual observou o comando sentencial.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o cálculo elaborado pelo contador judicial de fls. 239.

Expeça-se requisição dos valores apurados, na modalidade adequada, 

com destaque dos honorários contratuais quando juntado aos autos, com 

as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), 

dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois 

meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20850 Nr: 279-47.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA GONÇALVES B. 

DUARTE - OAB:6659/MT, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ 

DANTAS-Proc.Federal - OAB:7132

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 464.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 12268-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG - VISÃO CONTABILIDADE, AGILBERTO 

ALVES FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA ZUMERLE FURTADO 

- OAB:11196

 Vistos,

Ante o cancelamento do alvará de autorização de nº 327768-2/2017, 

datado de 02/06/2017 (fl. 64), expeço novo alvará para levantamento de 

valor em favor do Exequente, com transferência para conta corrente 

indicada à fl. 67.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e cautelas legais. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261998 Nr: 1130-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 127.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311127 Nr: 7203-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A, MARCOS 

ANTONIO PILLER, FABIO PATRUANI GERVINO, VRG LINHAS AEREAS, 

MARCO ANTONIO NADRE PROVETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) .No caso em apreço, o excepto ofereceu exceção de 

pré-executividade para suscitar a inexigibilidade do título em razão de 

pagamento ou ainda, suposto excesso de execução em relação ao saldo 

remanescente sobre operações isentas de ICMS. Ora, tais matérias são 

próprias dos embargos à execução, nos termos do que dispõe o artigo 

917 do CPC/2015.Ademais, as questões trazidas aos autos só poderiam 

ser aferidas mediante propositura de embargos do executado, com a 

possibilidade de produção de provas, de modo que a exceção de 

pré-executividade não se mostra o meio adequado para tanto.Assim, 

desacolho a presente exceção de pré-executividade. Indefiro o pleito do 

executado de tutela provisória de urgência. Intimem-se, inclusive a parte 

Exequente para que diga quanto ao prosseguimento do feito.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289324 Nr: 8866-91.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BRICIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fl.133), aliada a 

solicitação da parte exequente, expeço alvará para levantamento em favor 

do(a) causídico(a) na conta corrente informada à fl. 137, inerentes aos 

honorários de sucumbência.

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei nº 8.906/94), se for de 

seu interesse, ser destinatário do depósito relativo a seus honorários 

contratuais. E ainda, informar nos autos os dados bancários do 

beneficiário direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 258813 Nr: 17196-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESTINA SERGIA DA SILVA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fl. 119), aliada a 

solicitação da parte exequente, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores indicado à fl. 119, em favor do causídico(a) Roque Pires da Rocha 

Filho, inerentes aos honorários de sucumbência, na conta indicada à fl. 

123.

Após, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório sobrestado em 

arquivo.
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 299296 Nr: 19891-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON RIBEIRO DE JESUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Fiorenza de Souza - 

OAB:8352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, 

visto que a parte exequente recebeu os valores pleiteados. Diante disso, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 194, bem como 

dos valores em favor do causídico (a), inerentes aos honorários 

contratuais, na conta indicada à fl. 194 (contrato de honorários – fl. 195).

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 440629 Nr: 7082-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM TRANSPORTES, FERNANDO MENDONÇA 

FRANÇA, ANA MARIA VICTOR MATOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:OAB/MT 10.455, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:MT 8..337

 Vistos,

Fam Transportes Ltda apresentou exceção de pré-executividade contra a 

execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em 

suma, a ocorrência da prescrição ao argumento de que decorreram mais 

de 05 anos entre a data da constituição definitiva do débito até o 

ajuizamento da execução; a ilegitimidade passiva dos sócios Fernando 

Mendonça França e Ana Maria Victor Matos Mendonça vez que o simples 

inadimplemento do tributo não configura, por si só, circunstância que 

acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio; e, ainda, assinala a 

inconstitucionalidade das multas previstas no art. 45, inciso IV, b-1 c/c §§ 

9º e 23, inciso II, da Lei 7098/98 haja vista o caráter confiscatório de 

ambas as penalidades. Juntou documentos de fls. 62/128.

Instada, a parte exequente impugnou a exceção, batendo-se pela 

regularidade da sua responsabilidade pelos débitos cobrados na presente 

execução. Sustenta que não ocorreu a decadência nem a prescrição ao 

argumento de que teve ciência através de aviso de cobrança nº 945756 

publicado em 01/07/2014, além de assinalar que compete aos sócios o 

ônus de demonstrar que não incorreram nas hipóteses previstas no art. 

135 do CTN, sendo que eventual exclusão exige dilação probatória, 

devendo ser matérias discutidas em sede de embargos à execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, registro que, na esteira da orientação consolidada na 

jurisprudência do E. STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória” (Súmula 393). Portanto, no caso, a medida 

utilizada é via adequada ao fim pretendido.

Observo que a Certidão de Dívida Ativa nº 201517213, data da inscrição 

em 21/12/2015, fato gerador do exercício de março a dezembro/2011 – 

emitiu documentos fiscais diferentes daquele a que está obrigado e falta 

de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN; despacho 

inicial em 08/04/2016 (fl. 07); citação pelo correio em 29/03/2018 (fl. 36).

Feitas tais considerações, passo à análise do fundamento contido na 

objeção relativamente a prescrição.

Entendo que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação, como é o caso dos tributos provenientes do ICMS, em regra, 

o prazo para lançamento do tributo é de cinco anos, contados da data do 

fato gerador, desde que tenha ocorrido pagamento, ainda que parcial, por 

parte do contribuinte (artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário 

Nacional).

Ausente a antecipação do pagamento do tributo, aplica-se a regra geral de 

decadência, prevista no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, 

segundo o qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, não houve pagamento parcial. Assim, aplica-se a regra do artigo 

173, I, do Código Tributário Nacional. Considerando que o fato gerador do 

ICMS exigido pela Fazenda Pública ocorreu no exercício de 2011 (fl. 04-v), 

o primeiro dia para constituição do crédito tributário ocorreu em 01 de 

janeiro de 2012, e o último dia em 31 de dezembro de 2016.

O crédito foi inscrito em dívida ativa em 21/12/2015, conforme certidão de 

dívida ativa de fl. 05, e ajuizada a execução fiscal em 08/04/2016, logo não 

justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

De mais em mais, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade. 

No entanto, a inclusão dos sócios no título executivo, na condição de 

coobrigados, não implica necessariamente que serão responsabilizados 

pelas infrações cometidas pelas sociedades empresárias das quais 

fizeram parte.

A responsabilidade do sócio tem previsão legal expressa nos artigos 134 

e 135, do CTN, que somente com preenchimento de alguns requisitos, 

pode ser incluído como coobrigado e contra ele redirecionada a execução.

Registre-se que não se verifica traços ou indícios da existência de uma 

sociedade de pessoas, mas apenas de uma sociedade de capital, o que 

afasta a hipótese prevista no inciso VII, artigo 134, do CTN.

No mesmo sentido, aproveito para transcrever trecho do voto do eminente 

Desembargador Brandão Teixeira, in verbis:

"O sócio cotista de sociedade por cotas de responsabilidade limitada que 

não tem poderes de gerência não é responsável pelos débitos fiscais da 

sociedade, porque sua situação não se enquadra no art. 134, VII, e nem 

no art. 135, III, do CTN. Isto porque a sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada não é sociedade de pessoas, mas de capital, o 

que afasta a aplicação do art. 134, VII, do CTN. E, não exercendo o cotista 

função de gerência e administração, afastada está a hipótese do art. 135, 

III, também do CTN." (TJMG - Processo nº 1.0079.99.000360-4/001 - Data 

de publicação: 14.05.2004).

Já o artigo 135, III, do CTN, dispõe que os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis 

pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou por infração 

à lei, ao contrato social ou estatuto.

Enfim, mero sócio-cotista, sem poderes na gerência e administração da 

sociedade, não pode ser responsável pelo pagamento de crédito tributário 

decorrente de obrigações da empresa contribuinte.

No presente caso, constato que no contrato de constituição da sociedade 

restou assinalada a gerência tão somente por FERNANDO MENDONÇA 

FRANÇA, fl. 65, logo deve ser mantido tão somente o sócio referenciado 

no polo passivo do executivo fiscal, pois exercia poderes de gestão na 

empresa executada à época dos fatos geradores - exercício de março a 

dezembro/2011.

Neste sentido, confira-se.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR DA EMPRESA. EXERCÍCIO DA GERÊNCIA À ÉPOCA DOS 

FATOS GERADORES. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que os sócios só respondem pelo não recolhimento de 

tributo quando a Fazenda demonstrar que agiram com excesso de 

poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou ainda no caso de 

dissolução irregular da empresa. 2. Hipótese em que, a despeito da 

dissolução irregular, foi acolhida a exceção de pré-executividade com 

vistas a reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio que não exercia 

poderes de gestão na empresa executada à época dos fatos geradores. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes 

orientações: (a) o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, em 

razão de dissolução irregular da empresa, pressupõe a respectiva 

permanência no quadro societário ao tempo da dissolução; e (b) o 

redirecionamento não pode alcançar os créditos cujos fatos geradores 

são anteriores ao ingresso do sócio na sociedade. 4. Na situação em que 

fundamentado o pedido de redirecionamento da execução fiscal na 

dissolução irregular da empresa executada, é imprescindível que o sócio 

contra o qual se pretende redirecionar o feito tenha exercido a função de 

gerência no momento dos fatos geradores e da dissolução irregular da 

sociedade. 5. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.497.599/SP, Relator 
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Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/02/2015; AgRg no Ag nº 

1.244.276/SC, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/03/2015 e AgRg no 

REsp nº 1.483.228/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 

18/11/2014. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 

659.003/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL 

CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 29/05/2015).

Ainda, vem a calhar a lição de HUGO DE BRITO MACHADO sobre o tema, 

verbis:

"Destaque-se desde logo que a simples condição de sócio não implica 

responsabilidade tributária. O que gera a responsabilidade, nos termos do 

art. 135, III, do CTN, é a condição de administrador de bens alheios. Por 

isto a lei fala em diretores, gerentes os representantes. Não os sócios. 

Assim, se o sócio não é diretor, nem gerente, isto é, não pratica atos de 

administração da sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos 

tributários desta" (Curso de Direito Tributário, 15ª ed., p. 118).

Portanto, embora os nomes dos sócios excipientes constem da CDA, 

restou comprovado nos autos a ilegitimidade passiva d sócia ANA MARIA 

VICTOR DE MATOS MENDONÇA, na medida em que a sua condição de 

cotista não é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade tributária 

pretendida pelo Fisco, impondo-se a exclusão do polo passivo da 

execução fiscal, ante a sua ilegitimidade.

De outro modo, por oportuno, é assente não ser cabível exceção de 

pré-executividade na hipótese em que se pretende discutir eventual 

excesso de execução, porque a finalidade da exceção de 

pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo magistrado, não sendo possível discutir 

matéria reservada a embargos. Tal análise foge dos contornos traçados 

para a exceção, uma vez que demanda dilação probatória, devendo ser 

promovida no âmbito dos embargos à execução.

Com essas considerações, acolho, em parte, a exceção de 

pré-executividade e excluo tão somente ANA MARIA VICTOR DE MATOS 

MENDONÇA do polo passivo desta execução fiscal, com fundamento no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, por isenção legal. 

Por força da sucumbência, condeno a parte Exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II c/c § 4º, III do CPC.

Preclusas as vias recursais, anote-se o necessário quanto a exclusão da 

sócia referenciada, intimando-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de cindo dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 254377 Nr: 20958-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEBRAL COMERCIAL LTDA, MAURO 

MACHADO MIRANDA, MARILUCIA MACHADO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de conversão em renda em favor da Fazenda Pública, 

por entender que a transferência de valores objeto de depósito judicial nos 

autos, deve ocorrer para satisfazer integralmente a execução e, por 

consequência encerrar o litígio judicial, até porque, enquanto pendente de 

processo judicial, a importância depositada perante o poder judiciário será 

devidamente atualizada, inexistindo assim, prejuízos à parte Exequente.

Dê-se vista a parte Exequente, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

informe o valor atualizado do débito, colacionando extrato da CDA 

atualizada. Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250763 Nr: 10064-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GARCIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fl. 148), aliada a 

solicitação da parte exequente (fls. 150-154), expeço alvará para 

levantamento em favor do(a) causídico(a) na conta corrente informada à 

fl. 150, inerentes aos honorários de sucumbência.

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 300959 Nr: 21657-92.2012.811.0002

 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: JOSUÉ LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Agendada a perícia médica para o dia 24/01/2019, às 10h, com a médica 

psiquiatra Dra Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, que será 

realizada nas dependências do Fórum de Várzea Grande.

A intimação ao autor dar-se-á por telefone, carta ou mandado (e 

publicação, se tiver advogado constituído). Cientifique a parte Autora, 

quando da intimação, de que a mesma deverá apresentar, diretamente ao 

perito médico, cópias dos laudos, atestados, receituários e outros 

documentos médicos de que dispuser.

Juntado o laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 313075 Nr: 9205-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTA AZAMBUJA DE VILHENA, PAULO 

ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA, GISELI APARECIDA AZAMBUJA DE 

OLIVEIRA, CAIO FERNANDO AZAMBUJA DE VILHENA, J. WINK SERVIÇOS 

DE GUINHOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:MT 15.391, RENATO WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Vistos,

Considerando o teor da sentença de fls. 234/235, determinando o 

levantamento do valor de R$ 12.082,51 em favor dos Requeridos e o valor 

excedente de R$ 120.986,28 em favor do Requerente, encaminhem-se os 

autos ao Contador deste Juízo, para que este atualize os valores pelos 

mesmos índices de atualização da Conta Única, em razão do depósito 

judicial idos 16/05/2013, fl. 134.

Lado outro, devem os Requeridos informar nos autos os dados bancários 

de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no 

prazo de até 05 (cinco) dias, para ser efetuada a transferência na sua 

quota parte, já que inexiste nos autos termo de renúncia.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376494 Nr: 24153-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13434/MT

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Silvio Pires da Silva 

contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Municipal, 

alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da 

presente execução ao argumento de que não seria proprietário do imóvel 

à  época  dos  déb i t os  -  i nsc r i ção  imob i l i á r i a  n  ° 

206.529.00001.0001.20.0001, do período de 2010/2013; e, 

206.529.00002.0000.20.000, do período de 2011/2013.

Aponta que adquiriu o imóvel n°121983 (CDA nº 428/2014) através de 

carta de arrematação em 29/09/2008, em hasta pública, por meio de leilão 

judicial, sendo registrado em seu nome tão somente em 10/01/2012, R-38: 

15.435 com área de 50,57ha; já o imóvel nº 504548 (CDA nº 429/2014) 

com área de 52.608,80m² nunca foi de sua propriedade. Juntou carta de 

arrematação, busca de bens imóveis, matrícula do imóvel nº 15.435 e 

boletim de cadastramento imobiliário – 121983 com área de 500.570,00m² e 

504548 com área de 52.608,80m².

A excepta apresentou impugnação alegando acerca do não cabimento da 

exceção de pré-executividade em razão dos argumentos demandarem de 

dilação probatória, bem como não se desincumbiu acerca da propriedade 

do imóvel, vez que o contribuinte é responsável para fornecer as 

informações necessárias a respeito de possíveis alterações cadastrais 

dos imóveis de sua propriedade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de 

registro, como se sabe, aquilo que se denomina exceção de 

pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, 

de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independente de 

penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de 

embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua 

abrangência temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à 

nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo 

reconhecimento independe de contraditório ou dilação probatória.

É cediço, ainda, que as exceções podem ser alegadas pelo devedor no 

bojo da execução, por simples petição, haja vista que a matéria levada à 

apreciação deve envolver questão de ordem pública, que, assim, devem 

ser conhecidas de ofício.

 Em que pese o Excipiente coligir aos autos cópia da Carta de 

Arrematação expedida em 29/09/2008 nos autos do processo n° 

2639/1994; cópia da certidão de Busca de Bens Imóveis onde consta de 

sua propriedade tão somente o imóvel descrito na matrícula imobiliária nº 

15.435 com área de 1.128,018,80 m² (hum milhão, cento e vinte e oito mil, 

dezoito metros quadrados e oitenta centímetros), no lugar denominado São 

Gonçalo - Várzea Grande/MT, com termo de penhora e avaliação à data 

de 10/01/2012, sendo arrematado a área com 50,57has, localizado no 

lugar denominado “São Gonçalo’’ em Várzea Grande-MT, pelo valor de R$ 

89.250,00 (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), a Excepta 

demonstrou que o Executado permanece como sendo proprietário do 

imóvel à época da propositura da ação, estando o seu CPF cadastrado no 

Sistema Betha Tributos.

E ainda, assinala que os lançamentos de IPTU dos imóveis n°s 121983 e 

504548 são justamente referente ao imóvel de propriedade do Excipiente.

Outrossim, denota-se que é dever do contribuinte manter sempre 

atualizado o seu endereço junto a Administração Tributária, nesse 

sentindo, constata-se que a execução fiscal fora devidamente proposta.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Preclusas as vias recursais, volvam-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 251145 Nr: 10421-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido formulado por Manarin e Messias Assessoria e 

Consultoria em Gestão Empresarial Ltda (fls. 160/180 e 184), informando 

acerca da cessão do crédito objeto do precatório já expedido e depositado 

nos autos em favor do beneficiário do crédito.

Estabelece o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que o credor 

poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a 

terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se 

aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º, bem como que a 

cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por 

meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade 

devedora.

A Constituição Federal, portanto, não estabeleceu formalidade específica 

acerca da cessão de créditos em precatórios, senão a comunicação, por 

intermédio de petição, ao tribunal de origem e à fonte pagadora. Por 

conseguinte, admite-se a cessão de crédito tanto por instrumento público 

quanto por instrumento particular, sendo dispensada, por expressa 

disposição constitucional, a anuência do ente federal devedor.

No entanto, verifica-se que o crédito de que cuida o contrato de cessão 

tem natureza previdenciária e, por esta razão, não pode ser objeto de 

cessão, nos termos do art. 114 da Lei 8.213/91:

“Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto 

autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação, de prestar alimentos, 

reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de 

penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou 

cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a 

outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu 

recebimento.”

Confira-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FASE DE EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CRÉDITO 

PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 114 DA LEI 8.213/91. 1. 

Impõe-se a aplicação do enunciado 1, aprovado pelo Plenário do Eg. STJ, 

na sessão de 09/03/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com 

as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça". 2. Na fase de execução os termos do art. 567, II, do CPC, 

prevalecem em face do disposto no art. 42, § 1º, do CPC, de modo que, a 

princípio, é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário sem 

a anuência do devedor. 3. Todavia, deve-se analisar se o crédito também 

é passível de cessão, e, nesse ponto, a legislação vigente veda 

expressamente a cessão dos créditos relativos a benefício previdenciário 

(art. 114, da Lei nº 8.213/91). 4. A improcedência do pedido de habilitação 

deve ser mantida, não em razão da discordância do INSS, mas, sim, em 

virtude de proibição legal (art. 114, da Lei nº 8.213/91). 5. Acresce relevar 

que o precatório nº 97.03.077478-4, citado nos instrumentos particulares 

de cessão (fls. 06/07, 20/21 e 54/55), foi cancelado em 15/01/2014, 

conforme consulta realizada no sítio deste tribunal (www.trf3.jus.br), de 

modo que não se aplicam ao presente caso as disposições do art. 78, do 

ADCT. 6. Apelo desprovido.” (AC 00271754220084039999, Relatora 

Desembargadora Federal Lucia Ursaia, Décima Turma, e-DJF3 

07/04/2017).

Ante o exposto, com fundamento no art. 286 do Código Civil e no art. 114 

da Lei 8.213/91, INDEFIRO o quanto requerido e determino o pagamento em 

nome do seu beneficiário original.

Preclusa a presente decisão, volvam-se os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Intime-se o peticionário, pelo correio, no endereço declinado no contrato 

de cessão apresentado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 380494 Nr: 27094-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADISIO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Gradísio Luis dos 

Santos contra execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Municipal, 

alegando, em síntese, que o imóvel nº 104.427.0108.0001.14.001, CDA nº 

8097/2014 não é de sua propriedade desde 2003 e, no tocante aos outras 

CDA’s pugnou pelo parcelamento do débito.

Instada a manifestar, a Excepta sustentou a legitimidade do Executado, 

bem como a higidez das CDA’s exequendas. E ainda, assinalou que o 

Executado tem total liberdade de parcelar o débito fiscal 

administrativamente.

Às fls. 44/48, a Excepta informou o pagamento dos débitos fiscais 

referentes aos imóveis nºs 9947, 9989 (anos 2011 a 2013), 9992 (anos 

2012 a 2013) e 9991 (ano 2013), com o prosseguimento da execução 

fiscal em relação ao imóvel nº 9944 (CDA nº 8097/2014).

É o relatório. Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. Para a maioria dos estudiosos, a referida figura 

estaria mais próxima da defesa por objeção do que da defesa por 

exceção, porquanto restringiria à matéria de ordem pública, acerca da qual 

o juiz poderia conhecer de ofício.

Outros apontam a correção no termo, uma vez que determinadas matérias 

enfrentadas por essa via processual somente poderão ser suscitadas 

pela parte interessada, descabendo ao juiz manifestar a respeito de ofício. 

Afastando essa polêmica terminológica e com vistas à forma de cognição 

realizada, Olavo de Oliveira Neto sugeriu como denominação mais 

consentânea incidente de pré-executividade.

 Ressaltam, ainda, alguns que, para resguardar o direito do credor, 

detentor, em princípio, de um título representativo de dívida líquida, certa e 

exigível, somente seriam passíveis de oposição, via objeção de 

pré-executividade, as matérias disciplinadas pelo artigo 618, do Código de 

Processo Civil. Isso para se evitar que maus devedores utilizem desse 

instrumento como forma de retardar ainda mais o adimplemento, 

valendo-se do Poder Judiciário.

Assim Clito Fornaciari Júnior, ao discorrer sobre o tema, ressaltou que: 

“Sempre se repetiu que, no processo de execução, o devedor somente 

poderia defender se após seguro o juízo com a penhora de bens ou 

depósito da coisa. Todavia, é do texto original do Código de Processo Civil 

a disposição do art. 618, reputando nula a execução se o título executivo 

não for líquido, certo e exigível; se o devedor não for regularmente citado; 

e, ainda, se a execução for instaurada antes de verificar-se a condição 

ou ocorrer o termo. Cuidam-se de verdadeiras condições da execução e 

que devem ser apreciadas pelo juiz de ofício, indeferindo a inicial, caso 

estes requisitos estejam ausentes, do mesmo modo como teria que agir 

diante de qualquer ação. Essa matéria, que, portanto, não é nova, vem 

ultimamente de ser redescoberta, sendo rebatizada com o pomposo nome 

de “exceção de pré-executivade” (...) Inegável, pois, que se o Judiciário 

não agir com rigor, punindo como litigante de má-fé quem deduza a 

exceção fora das hipóteses do art. 618, a tendência é tornar-se 

totalmente inviável a execução, que hoje, na prática, infelizmente longe já 

está de responder com eficácia àquilo que o sistema processual para ela 

desenha.”

Uma vez admitido este incidente, conquanto caiba à municipalidade eleger 

o sujeito passivo do tributo, certo é que não pode agir sobranceira à 

legislação de regência. Neste ponto, o artigo 130, do CTN, estabelece que: 

“Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 

relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou 

contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

No caso vertente, o imposto cobrado na CDA nº 8097/2014 corresponde 

ao período de 2010 a 2013 tendo o Excipiente vendido o imóvel a terceira 

pessoa em 13 de agosto de 2003, conforme R-2: 45.056 (fl. 21), pelo que 

são os adquirentes seu efetivo e exclusivo devedores. Neste sentido 

seguem os excertos:

“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional Urbano (CDHU) no polo passivo da relação processual - 

Inadmissibilidade – Compromisso de compra e venda de imóvel - 

Transferência da posse Responsabilidade tributária do compromissário 

comprador - Inteligência do estatuído no artigo 130, cabeça, do Código 

Tributário Nacional – Ilegitimidade passiva da compromitente vendedora 

R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ”  ( A p e l a ç ã o  s e m  r e v i s ã o  n º 

0004657-81.2009.8.26.0062; Rel.: Silvana Malandrino Mollo; TJESP).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL –IPTU - Decisão que 

acolheu exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade 

passiva “ad causam” – Instrumento de venda e compra sem registro - 

Transferência da posse, exercida pelo promitente comprador, com animus 

domini – Ilegitimidade de parte da CDHU e levantamento da penhora 

mantidos. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 

975.481-5/8-00; Rel.: João Alberto Pezarini; TJESP).

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e por 

consequência de causa e efeito, para excluir Gradisio Luiz dos Santos do 

polo passivo da lide e extinguir a execução no tocante a CDA nº 

8097/2014, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, em consonância com a manifestação da 

parte Exequente (fls. 44/48), julgo extinta a execução fiscal – CDA 

8101/2014, imóvel 9992, ano 2012 a 2013; CDA 8100/2014, imóvel 9991, 

ano 2013; CDA 8099/2014, imóvel 9989 e CDA 8098/2014, imóvel 9947, 

ambas ano 2010 a 2013, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal. Por força da sucumbência, condeno a 

parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III 

do CPC

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se por até 10 (dez) 

dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100597 Nr: 8065-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIN & CIA LTDA, HAELIDA LISBOA DE 

OLIVEIRA, MARTIN ADINOEL CASSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10.246/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) executado para no prazo de 05 dias 

apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para reserva e 

pagamento de seu percentual sobre o valor bloqueado a favor do (a) 

executado (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como informar o seu 

dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário do depósito 

relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos autos os 

dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser levantado, ou seja, 

a própria parte executada.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) executado, 

para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 628 de 648



Processo Número: 1010815-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO ESPIRITO SANTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo. Decorrido o prazo, cumprida, ou não, a 

diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002018-61.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ELIZANGELA LEITE DA SILVA 

MACEDO Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DIRETOR 

EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV MUNIC V 

GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. 

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, 13 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004953-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004953-74.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO 

Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. 

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, 13 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZITO HELENO PINHO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002010-84.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ZITO HELENO PINHO DE LIMA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a sentença. 

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, 13 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000788-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000788-18.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183) Requerente: REQUERENTE: AGROPECUARIA ITAUNA LTDA 

Requerido: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. 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, 13 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009077-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009077-03.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolado. 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, 13 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005648-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005648-96.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: ALYSSON VINICIUS 

PROCOPIO DA SILVA Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

manifestar sobre a impugnação de ID n. 16949653. 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, 13 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura 

Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002832-73.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): MARIA TEREZINHA SILVA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. 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, 13 de dezembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262270 Nr: 921-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LIDIA PROEÇA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da expedição dos alvarás 

eletrônicos, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246635 Nr: 6753-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUPRIANO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da expedição dos alvarás 

eletrônicos, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262006 Nr: 837-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOMINGOS EMILIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da expedição dos alvarás 

eletrônicos, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264002 Nr: 3294-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALVAG BALANÇAS VARZEA GRANDE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18.082 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:MT 13.813

 Visto...

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por pagamento.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 238959 Nr: 349-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. SANTOS COSMETICOS, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262270 Nr: 921-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LIDIA PROEÇA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores vinculados ao 

processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337692 Nr: 5979-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MADALENA DA SILVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Marcia 

Madalena da Silveira, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 

32.402,94 (trinta e dois mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro 

centavos) referente à ação trabalhista em que foi, a exequente, 

vencedora. (...) . Portanto, se as verbas deveriam ter sido compensadas 

reciprocamente em igual proporção, é incabível a execução de honorários, 

como pretendido pela exequente. Em resumo, como visto acima, restou 

devidamente comprovado o excesso de execução apontado pelo 

executado, impondo-se, assim, o acolhimento da impugnação. Em 

prosseguimento ao feito, determino sejam os autos novamente remetidos à 

Contadoria para inclusão das verbas de 2010 e atualização dos valores, 

no prazo de 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para homologação, 

depois de ouvidas as partes em 15 (quinze) dias. Condeno a exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor do proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos 

do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

causa e o pouco tempo exigido para o serviço do profissional.Em virtude 

da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba honorária pelo 

prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição da autora de 

beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: keren klayanne souza pinho da 

silva - OAB:22403-O, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ademir soares de amorim 

silva - OAB:18.239, ARMANDO SILVA BRETAS - OAB:31997, 

CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9.016, guilherme anibal 

montenari - OAB:17.165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA 

DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303, Luiz Gustavo Tarraf Caran - OAB:14222, MARIO MARCIO 

DE LARA SORIANO - OAB:3946/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Certifico que por não ter sido todos os requeridos intimados da intimação 

de fl. 275, por ausência do cadastro dos procuradores na publicação de 

fl. 276, renovo o ato de intimação dos requeridos para, querendo, no 

prazo de trinta dias, junte aos autos suas contrarrazões ao recurso 

adesivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343903 Nr: 11018-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEANDRO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no przo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312599 Nr: 8693-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Considerando que o valor do crédito se aproxima do teto na modalidade 

de requisição de pequeno valor, impulsiono estes autos, na forma do 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que, em 05 

(cinco) dias, manifeste interesse na renúncia do valor excedente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423957 Nr: 24095-86.2015.811.0002

 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: FRANCISCO MONTEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do início dos trabalhos 

periciais, que ocorrerá no dia 05/02/19, às 15:00 horas, na entrada do 

Fórum de Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225276 Nr: 5456-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCI FERRI CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte 

requerente e de seu procurador legalmente constituído, para que ambos 

apresentem dados bancários no prazo de 5 (cinco) dias, para a expedição 

dos correspondentes alvarás.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010174-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343395 Nr: 10583-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILI ISABEL PEREIRA LEITE GRAPIUNA, MARIA DE 

FATIMA ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335373 Nr: 3850-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ANTONIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415872 Nr: 19850-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA BOAVENTURA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515542 Nr: 21941-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS MARCIO FORTE DA SILVA, Cpf: 

96881690134, Rg: 11851171, Filiação: Benedita Rosa da Silva, data de 

nascimento: 03/01/1991, brasileiro(a), natural de Poconé-MT. 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: Aduz o Ministério Público, que no dia 06/09/2017, no 

período da manhã, numa chácara localizada na Gleba União, região do 

Mata Cavalho, Zona Rural do município de Nossa Senhora do 

Livramento/MT, o acusado Carlos Márcio Fortes da Silva, agindo por 

motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou 

disparos de arma de fogo que causaram a morte das vítimas Terezinha 

Riso Pedrosa e Aloísio da Silva Lara. Por fim, pugnou pela condenação do 

acusado nas penas dos artigos. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 69 

(concurso material), todos do Código Penal.

Despacho: Vistos em Correição.Conforme requerimento ministerial de p. 

170, proceda à citação do acusado Carlos, via edital, com fundamento no 

art. 361 do CPP.Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2018

Karine Uhdre de Lara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 518882 Nr: 23860-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SOUZA FRANÇA, VALDINEZ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 Vistos etc.

I. Designo o dia 30.1.2019, às 15:30 horas, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

II. Intime-se a testemunha JORGE LUIZ PAGNO BOEIRA arrolada à fl. 339 

pela defesa do réu Ailton, para comparecer ao ato.

Conquanto a defesa tenha arrolado as mesmas testemunhas do Ministério 

Público, no caso dos autos, constata-se que não há razões para 

reinquirições, posto que, na decisão exarada à fl. 218/v, foi determinada a 

produção antecipada de provas no que lhe diz respeito, sendo, inclusive, 

nomeada a Defensoria Pública para garantia do contraditório e da ampla 

defesa.

Assim sendo, indefiiro a repetição da inquirição das testemunhas de 

acusação.

 III. Intimem-se o acusado, seu advogado e o Ministério Público.

IV. Requisite-se o réu.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 456999 Nr: 14984-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES, 

RONIELSON ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 Tendo em vista a desistência do recurso pela defesa do réu Ronielson 

(fls. 444/447), possível o julgamento de ambos acusados pelo Tribunal do 

Júri em uma única sessão.

De outra feita, considerando que defesa do réu Ronielson já apresentou 

seu rol de testemunhas às fls. 442/443, intime-se o Ministerio Público para 

que, no prazo de 5 dias, manifeste nos termos do art. 422 do CPP em 

relação ao acusado Ronielson.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 395813 Nr: 9018-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL, 

ANTONIO MARCOS ALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085 - MT, UNIVAG - OAB:
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 Recebo a apelação, em seus efeitos.

Vista ao apelante e apelado para o oferecimento de suas razões e 

contrarrazões, no prazo sucessivo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600).

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500839 Nr: 14186-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDO DA COSTA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS/MEMORIAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541937 Nr: 10871-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MATIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Augusto Matias de Souza, Cpf: 82005460125, Rg: 

000659531 SSP MS Filiação: Daniel Matias de Souza e Elenir Aparecida 

Pereira de Souza, data de nascimento: 14/01/1976, brasileiro(a), natural de 

Campo grande-MT, solteiro(a), soldador, Endereço: Rua Condor, Quadra 

04, Lote 09 - Setor 2, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc, Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem 

como seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, 

devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade. Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, 

por advogado constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública 

para que o faça. Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos 

para deliberação. Caso não seja localizado no endereço constante nos 

autos, deverá ser verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente 

encontra(m)-se preso(s) em um dos estabelecimentos prisionais do 

Estado. Defiro o requerimento ministerial contido na denúncia de fls. 07. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527146 Nr: 2651-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RIBEIRO NUNES, CLEBERSON DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Cleberson da Silva Almeida, Cpf: , Rg: NADA CONSTA 

Filiação: Mauricio Francisco da Silva e Maria Marcelina de Almeida Pereira, 

data de nascimento: 21/11/1990, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua Cora 

Coralina, Nº 03, Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça. 

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação. 

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado. Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507288 Nr: 700-89.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): GERSON CARLOS SILVA NUNES, CPF: 01665185147, 

RG: 16966074 SSP MT Filiação: Miguel Carlos da Costa Nunes e de 

Francisca Jacinta da Silva, data de nascimento: 10/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, convivente, aux. administrativo, Endereço: Rua 16 - 

Q. 30 - C. 08., Bairro: Nova Esperança - Setor 2, Cidade: Várzea 

Grande-MT.

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 28 de Fevereiro de 2019, às 16:30 

horas, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Desde já fica designada a data da audiência para 

28/02/2019 às 16:30, entretanto , se a citação se der por edital fica 

dispensada a requisição das testemunhas. Nada mais
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Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507288 Nr: 700-89.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, nesta data em contato telefônico com a funcionária Marcia 

do setor penal, nos informaram que o acusado GERSON CARLOS SILVA 

NUNES, não se encontra recolhido naquela unidade, e bem como, nos foi 

informado via email pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá e 

Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, que o referido acusado 

não se encontra recolhido em nenhuma das unidades citadas. O referido é 

verdade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544973 Nr: 12343-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, SUZI 

DOMINGAS SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19.120

 PROCEDER INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR 

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 04/04/2019 ÀS 15:00 HORAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259941 Nr: 17843-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALENCAR DOS SANTOS, MURILO 

FERREIRA OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 DR. JORGE LUIZ BRANQUINHO OAB/MT 8644 - DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NESTES AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423340 Nr: 23737-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALTINO VILAS BOAS, HERNANDES 

SOUZA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:

 DR. MARCIO SALES DE FREITAS OAB/MT 7888 - da r. sentença proferida 

nestes autos.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Diante do retorno da Carta Precatória, dando conta que o acusado foi 

transferido da cadeia de Sonora/MT (fl. 357/359), EXPEÇA-SE Carta 

Precatória ao Juízo da Comarca de Campo Grande/MS para designação de 

audiência de interrogatório, em dia e horário a ser designado pelo Juízo 

Deprecado.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 502072 Nr: 14858-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERSON DOS SANTOS, LUCAS 

GABRIEL FLORES DE FREITAS, WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 21.274/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, 

CONDENO:1. EVANDERSON DOS SANTOS por infração ao art. 157 §2º, 

inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 06 (SEIS) 

ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 

10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato;2. LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS por 

infração ao art. 157 §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena 

de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a 

ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento 

de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época do fato;3. WILLIAN DE CAMPOS SANTOS por 

infração ao art. 157 §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena 

de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a 

ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento 

de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época do fato;CONDENO os réus EVANDERSON e 

WILLIAN, que foram defendidos por Advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais “pro rata”, devendo o dinheiro apreendido (fl. 27) 

ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do Código de 

Processo Penal.ISENTO o réu LUCAS do pagamento das custas 

processuais, notadamente porque foi assistido pela Defensoria Pública.... 

INTIMEM-SE, pessoalmente, os condenados, o órgão do Ministério Público 

e a Defensoria Pública e, via DJE, as Defesas constituídas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 443091 Nr: 8405-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SECRETARIA DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA 

GRANDE, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, CLAUDEMIR 

ARAÚJO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LUIZ CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:2989/TO

 DISPOSITIVO: Isto posto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e, via de 

consequência, ABSOLVO os acusados LUIZ CARLOS DOS SANTOS e 

CLAUDEMIR ARAÚJO DE FREITAS.Após o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE as anotações de praxe e baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado 
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CLAUDEMIR, o Ministério Público e a Defensoria Pública e, via DJE, o 

acusado LUIZ CARLOS, que é revel e sua Defesa.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 560701 Nr: 20560-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do indiciado, 

REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA de fls. 56/57, 

DETERMINANDO A IMEDIATA SOLTURA DO INDICIADO HIURY BARBOSA 

BORGES AÇO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, mediante 

as seguintes medidas cautelares, consistentes em: 1)Comparecer a todos 

os atos do processo; 2) Não se ausentar da Comarca, por período 

superior a 07 dias, sem autorização do Juízo;3) Comunicar ao Juízo 

qualquer alteração de seu domicilioSIRVA-SE A DECISÃO COMO ALVARÁ 

DE SOLTURA DO INDICIADO HIURY BARBOSA BORGES AÇO.Antes da 

soltura do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o 

conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não 

sendo localizada, PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO 

INDICIADO.Ante a certidão do MPE de fl. 126, onde informa que a vítima 

manifestou o desejo em se retratar da representação criminal em desfavor 

do indiciado, DESIGNO a audiência para os fins do art. 16 da Lei 

11.340/06, para o dia 01 de fevereiro de 2019 às 14h00min, relativo ao 

crime de ameaça.Intime-se a vítima, informando-a ainda que deverá vir 

acompanhada de seu advogado ou declarar que não tem condições de 

constituir um, bem como o seu desejo de que lhe seja nomeado defensor 

público por este Juízo, o que também DEVERÁ SER CERTIFICADO pelo 

oficial de justiça que proceder a intimação (art. 27 da Lei n.º11.340/06).No 

caso, se a Vítima não possuir condições de constituir advogado, nomeio 

desde já a Defensoria Pública para sua defesa, devendo ser intimada 

desta decisão bem como da audiência ora designada.DEFIRO o 

requerimento do MPE acerca da juntada dos laudos de lesão corporal da 

vítima e da testemunha (fl. 125).CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria 

Pública da vítima.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande-MT, 07 de 

dezembro de 2018.Luis Augusto Veras GadelhaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429183 Nr: 304-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE OLIVEIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado JHONHEIR ROZA SOARES, OAB- 5674 para 

comparecer na audiência designada para o dia 24/01/2018 às 14:30min, 

na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533998 Nr: 6589-92.2018.811.0002

 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: SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado CAROLINE APARECIDA ALCANTARA 

EGUES, OAB/MT 11630, DEVOLVER os autos no prazo de 3 (três) dias, 

tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 557904 Nr: 19100-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968

 Carta Precatória n. 557904

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha de acusação Ivanildo Rodrigo Rios para o dia 28 de janeiro de 

2019 às 14h45min.

 Intime-se a testemunha Ivanildo Rodrigo Rios para comparecer a audiência 

designada.

 Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores.

Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande-MT, 29 de novembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 560361 Nr: 20408-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:22803

 Carta Precatória n. 560361

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha de acusação Gislaine Pazeto da Silva para o dia 30 de janeiro 

de 2019 às 14h45min.

 Intime-se a testemunha Gislaine Pazeto da Silva para comparecer a 

audiência designada.

 Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores.

 Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande-MT, 03 de dezembro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 429183 Nr: 304-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE OLIVEIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 VISTOS ETC

Considerando que este Magistrado estará de compensatórias do período 

de 11 de setembro de 2018 a 25 de setembro de 2018, conforme decisões 

autorizativas, em anexas, redesigno a audiência de instrução designada 

para o dia __________/___________ de 2019 às ________h________min.

 Intimem-se a vítima, as testemunhas, o acusado e o advogado constituído 

nos autos para comparecerem a audiência designada.

 Requisitem-se as testemunhas (policiais militares) junto ao Comando da 

Polícia Militar do Estado de MT.

 Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vitima).

Cumpra-se.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 498878 Nr: 13138-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFDA, LFDAEA, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o requerimento ministerial de fls. 153.

Nota-se que a presente ação funda-se no consentimento expresso da 

genitora com o pedido inicial dos autores (artigo 45, caput, do ECA), 

conforme se depreende da petição, termo de declaração às fls. 34 e oitiva 

da genitora via carta precatória às fls. 151/152.

Assim, designo audiência para oitiva dos guardiões e da criança para o 

dia 29/01/2019, às 16h00min.

Sem prejuízo, proceda-se com urgência à realização de estudo 

psicossocial, devendo a equipe técnica apresentar relatório conclusivo até 

a data da audiência acima designada acerca da situação atual do 

adotando.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212288 Nr: 1918-84.2018.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE BITTENCOURT MENDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.354, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:OAB/MT 6.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Dra. LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB/MT 6.755, 

advogada constituída pela parte querelante, a regularizar a procuração, no 

prazo de dez dias, vez que não está em conformidade com o art. 44, do 

Código de Processo Penal.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000006-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR (RÉU)

BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000006-74.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

BERTOLLO COMERCIO DE SAPATOS LTDA - ME, LUIS CLAUDIO JAQUES 

JUNIOR Vistos. 1. Analisando o mandado de citação de ID. 13459606, 

constato que não houve a juntada da certidão pelo senhor Oficial de 

Justiça, dificultando a analise deste Juízo quanto a devida citação dos 

requeridos. 2. Assim, intime-se o senhor Oficial de Justiça VALDOMIRO 

VIEIRA RONDON, para que no prazo de 5 dias, traga ao processo a 

certidão acerca da citação dos requeridos. 3. Após, conclusos para 

deliberações. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004167-30.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (RÉU)

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias, cujo teor: Certifico que, em cumprimento ao 

Mandado expedido pelo Juízo de Direito desta Comarca, extraído dos 

Autos acima mencionados, dirigi-me No endereço declinado no mandado, 

lá estando não foi possível proceder a Citaçaõ de MARILENE APARECIDA 

DA S. BATISTA, em face de não residir no endereço declinado no 

mandado, no endereço see encontra estabelecido a Empresa Estúdio.Com, 

que quando indagados afirmaram desconhecer a parte requerida. O 

referido é verdade dou fé. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan 

Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JACKELINE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 13 de DEZEMBRO 

de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010227-19.2018.8.11.0002; LITISCONSORTE: ITAU UNIBANCO S/A 

LITISCONSORTE: RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. Intime-se o 

autor, a fim de que se manifeste acerca da distribuição do presente 

incidente de cumprimento de liminar neste Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, considerando a Ação de Busca e Apreensão tramita nesta Comarca. 

2. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010604-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO(A))

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SAID (REQUERIDO)

CAPOS COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

PAULO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010604-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CAPOS COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS 

LTDA - ME, PAULO OLIVEIRA SANTOS, CARLOS EDUARDO SAID Vistos. 

1. Intime-se a parte autora para que comprove o recolhimento das custas 

processuais e da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a fim de 

possibilitar o cumprimento do ato deprecado. 2. Cumpre ressaltar que, de 

acordo com o parágrafo único, do art. 388 da CNGC: “A distribuição da 

carta precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais 

(Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação.” 3. 

Ademais, “as cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar 

devidamente assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o 

comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita” 

(art. Art. 389, § 1º da CNGC). 4. Consigne que, caso o interessado 

permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória 

será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002177-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MEDEIROS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, quanto à citação infrutífera da parte 

Requerida. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. 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: 1008070-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. P. DA SILVA (RÉU)

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, em 05 

(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001208-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSOEL ROBERTO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, em 05 

(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005684-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 

2018. Joseline Maria Martins da Silva Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002255-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para INFORMAR O NOVO ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERIDA. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 2018. Joseline Maria 

Martins da Cruz Analista Judiciária 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010260-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004463-86.2017.8.11.0002

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:

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008370-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002911-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000052-97.2017.8.11.0002

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:

FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA (RÉU)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON HONORIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

PROCESSO n. 1001005-61.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 17.659,45 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 640 de 648



INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 

16ANDAR, CHÁCARA ITAIM, SÃO PAULO - SP - CEP: 04533-085 POLO 

PASSIVO: Nome: WILSON HONORIO DOS REIS Endereço: RUA 

CAMARÕES, 18, CS QUADRA 01, JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-580 Senhor(a): BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para para efetuar o pagamento, 

referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, 

retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link 

Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: SOB PENA DE EXTINÇÃO. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Joseline Maria Martins da Cruz Analista 

Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008996-88.2017.8.11.0002

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:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

MATEUS MAGALHAES (EXECUTADO)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, em 05 

(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. Paulo Pedro 

Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001378-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. 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: 1003903-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

EDELSON SANTANA DA SILVA (RÉU)

EDELSON SANTANA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2018. 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) Danielly Furlan 

Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007- CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO SOUZA DE BARROS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, para retirar a Carta Precatória expedida nestes autos ou 

recolher as custas judiciárias pertinentes, bem como a diligência do oficial 

de justiça do Juízo Deprecado, para que seja providenciado a sua divida 

distribuição.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75419 Nr: 7862-97.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPLAVEN -CONSÓRCIO PLANALTO DE 

VEÍCULOS NACIONAIS LTDA, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, MARIA 

JOSE MONTAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, JOSÉ TADEU VAZ CURVO - 

OAB:4597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Exequente, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme o item 2 da decisão de fls.193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212442 Nr: 7909-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MAURO SCHWANCK JUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402627 Nr: 12753-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILAN AMARAL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 532480 Nr: 5684-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA GRANDINI DE ARAÚJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Assim, corrijo de ofício o valor da ação para R$ 63.491,99 (sessenta e 

três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) 

devendo o embargante recolher a diferença das custas processuais em 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 

290, do CPC.7. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da 

causa, junto ao registro do feito.8. Após o recolhimento das custas 

remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 9. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383412 Nr: 1016-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMAR FERREIRA PINTO, ANGELA MARIA 

GRANDINI DE ARAÚJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se a devolução do mandado de citação do executado 

Juscimar Ferreira Pinto expedido em fl. 141.

2. Após, remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433252 Nr: 2965-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISOLETE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:OAB/MT 18960, THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos.

.

1. Indefiro o pedido de expedição de alvará judicial postulado pelo autor eis 

que não vislumbrei dos autos a existência de qualquer valor depositado 

pelas partes.

 2. No mais, considerando o desarquivamento do feito a pedido do autor, 

manifeste-se o que entender necessário no prazo de 05 (cinco) dias, e, 

em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384727 Nr: 1872-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, RAFAEL ABDALA CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Sobre a certidão de fls. 132, manifeste-se o autor, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o deslinde da 

ação.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373759 Nr: 22125-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.C. DE ARRUDA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a determinação contida no item 15 da decisão de fls. 66/67.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301967 Nr: 22753-45.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINA BAILIOT CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL ISOLA R. 

FRANTZ - OAB:10625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:24445, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do requerido, 

tal como informado nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme determina o artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222158 Nr: 2388-72.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729 A, ENIO MARTIMINANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13.695

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315271 Nr: 11587-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉRIS FILLIPE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 25.112/O, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.670-B

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424855 Nr: 24542-74.2015.811.0002

 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: RODOFOX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116984 Nr: 667-42.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO SANTANA, MANOEL SOARES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441006 Nr: 7306-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300383 Nr: 21031-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT, DABERSON MACHADO BATISTA - OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA INFORMAR SEUS DADOS BANCÁRIOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308118 Nr: 4076-30.2013.811.0002

 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: THIAGO CORREIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER CORRÊA DE ARRUDA - 

OAB:10.528 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Certifico que dando cumprimento a determinação de 04/10/2018, procedi a 

consulta no SISCONDJ e não encontrei nenhuma conta para estes autos, 

conforme extrato juntado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291383 Nr: 11113-45.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIS RIBEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender necessário no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292310 Nr: 12094-74.2012.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIBERATO LOPES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do acordo realizado entre as partes de fls. 117/118.

2. Pois bem. Em que pese o pedido para homologação, verifico que 

transcorreu o prazo para o cumprimento da obrigação (09/11/2018), 

assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que se 

manifeste nos autos acerca do cumprimento do acordo realizado, 

consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002911-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002911-23.2016.8.11.0002; REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: MANOEL 

MESSIAS SILVA FERREIRA Vistos. 1. Ciente do pedido do autor em ID. 

13255937, todavia, vez que se trata de Comarcas contiguas, determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão/citação a ser cumprido nos 

endereços informados na petição retro citada. 2. Consigno que o mandado 

deverá ser distribuído após o pagamento da diligência do senhor Oficial de 

Justiça. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010227-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010227-19.2018.8.11.0002; LITISCONSORTE: ITAU UNIBANCO S/A 

LITISCONSORTE: RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. Intime-se o 

autor, a fim de que se manifeste acerca da distribuição do presente 

incidente de cumprimento de liminar neste Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, considerando a Ação de Busca e Apreensão tramita nesta Comarca. 

2. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010043-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FELICIO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010043-63.2018.8.11.0002; LITISCONSORTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

LITISCONSORTE: MARCIO FELICIO Vistos. 1. Considerando a manifestação 

do requerente (Id 16474762) e, tratando-se de Carta Precatória, determino 

o encaminhamento do presente feito ao arquivo, com as baixas e cautelas 

necessárias. 2. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010260-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010260-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas 

e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010604-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO(A))

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SAID (REQUERIDO)

CAPOS COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

PAULO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010604-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CAPOS COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS 

LTDA - ME, PAULO OLIVEIRA SANTOS, CARLOS EDUARDO SAID Vistos. 

1. Intime-se a parte autora para que comprove o recolhimento das custas 

processuais e da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a fim de 

possibilitar o cumprimento do ato deprecado. 2. Cumpre ressaltar que, de 

acordo com o parágrafo único, do art. 388 da CNGC: “A distribuição da 

carta precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais 

(Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação.” 3. 

Ademais, “as cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar 

devidamente assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o 

comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita” 

(art. Art. 389, § 1º da CNGC). 4. Consigne que, caso o interessado 

permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória 

será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010713-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010713-04.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI SUDOESTE - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA - ME Vistos. 1. 

Compulsando os autos, denoto a irregularidade na representação 

processual da parte autora, tendo em vista que não fora coligido aos 

autos o instrumento de procuração ou substabelecimento em nome do 

causídico peticionante. 2. Desta feita, suspendo o curso do processo e 

determino a intimação da autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de devolução ao 

Juízo de origem. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010760-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EMERSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010760-75.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI SUDOESTE - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: FRANCISCO EMERSON DA SILVA Vistos. 1. Compulsando os 

autos, denoto a irregularidade na representação processual da parte 

autora, tendo em vista que não fora coligido aos autos o instrumento de 

procuração ou substabelecimento em nome do causídico peticionante. 2. 

Desta feita, suspendo o curso do processo e determino a intimação da 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação 

processual, sob pena de devolução ao Juízo de origem. 3. Decorrido o 

prazo, certifique-se e conclusos. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010984-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES OAB - MT0007354A (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales OAB - MT5911/B-B (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

PLINIO PERIOLO PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010984-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI SUDOESTE - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ELIANE APARECIDA DE SOUZA, PLINIO PERIOLO PADILHA 

Vistos. 1. Compulsando os autos, denoto a irregularidade na 

representação processual da parte autora, tendo em vista que não fora 

coligido aos autos o instrumento de procuração ou substabelecimento em 

nome do causídico peticionante. 2. Desta feita, suspendo o curso do 

processo e determino a intimação da autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

devolução ao Juízo de origem. 3. Ademais, considerando que o documento 

de Id 17042358 – pág. 5 está ilegível, não restou demonstrado o 

recolhimento das custas processuais. 4. Cumpre ressaltar que, de acordo 

com o parágrafo único, do art. 388 da CNGC: “A distribuição da carta 

precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela 

B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação.” 5. 

Ademais, “as cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar 

devidamente assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o 

comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita” 

(art. Art. 389, § 1º da CNGC). 6. Consigne que, caso o interessado 

permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória 

será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002816-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CERILIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-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 

1002816-22.2018.8.11.0002; AUTOR(A): DOMINGAS CERILIA DE CAMPOS 

SILVA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. 2. Defiro o pedido da advogada da 

parte requerida para juntada de carta de preposto e substabelecimento. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008512-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MONTANDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008512-73.2017.8.11.0002; AUTOR(A): CARLOS ROBERTO 

MONTANDON RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. 

Considerando a audiência realizada, fica a parte requerida, intimada neste 

ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar à contestação. 2. Defiro o 

pedido do advogado da parte requerida para juntada de carta de preposto 

e substabelecimento, prazo de 5 dias. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

KEILA MARA PEGNORATTO OAB - 888.774.421-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000528-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): GABRIEL PEGNORATTO SILVA 

REPRESENTANTE: KEILA MARA PEGNORATTO RÉU: BANCO BMG Vistos. 

1. Considerando a audiência realizada, fica a parte requerente, intimada 

neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. 

Defiro o pedido dos advogados para juntada dos documentos, prazo de 5 

dias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

KEILA MARA PEGNORATTO OAB - 888.774.421-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000532-41.2018.8.11.0002; AUTOR(A): RAFAEL PEGNORATTO SILVA 

REPRESENTANTE: KEILA MARA PEGNORATTO RÉU: BANCO BMG Vistos. 

1. Considerando a audiência realizada, fica a parte requerente, intimada 

neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. 

Defiro o pedido do advogado da parte requerida para juntada de carta de 

preposto e do advogado da autora para juntada de substabelecimento, 

prazo de 5 dias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010144-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010144-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: CLEBER BRAZ DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida por BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A., em desfavor de CLEBER BRAZ DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Analisando os autos, verifiquei que a notificação 

encaminhada ao devedor referiu-se à parcela com vencimento em 

21/05/2018 a 21/06/2018, contudo, a dívida constante na inicial refere-se a 

parcela com vencimento em 21/07/18, não tendo sido, portanto, o devedor 

notificado da parcela vencida. 3. Dessa forma, fora oportunizado ao autor 

que sanasse a irregularidade apontada, ocasião em que, trouxe ao feito 

uma nova notificação extrajudicial de ID 16916872, que fora realizada 

após a propositura da ação. 4. Com efeito, não se admite que a notificação 

ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes 

são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 5. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO 

DA MORA - NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - MORA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 

Em ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei 911/69, faz-se 

necessária a comprovação da constituição em mora do devedor, que deve 

ser realizada antes do ajuizamento da demanda, e a demonstração da 

respectiva entrega, ainda que esta não seja feita, pessoalmente. (TJ-MG - 

AC: 10000170489207001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/08/2017)”. 6. Não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. 7. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 8. Custas pagas na 

distribuição. 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

10. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006406-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDETE DE FATIMA BARELLA CRAPOUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006406-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BERNARDETE DE FATIMA 

BARELLA CRAPOUSE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com pedido liminar proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de BERNARDETE DE FÁTIMA 

BARELLA CRAPOUSE, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial (Id 

14355500), fora encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato (Id 14355498), ocasião em que fora oportunizado ao autor a 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor, bem como, 

sanar a irregularidade na representação processual e recolher as custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para sanar a 

referida irregularidade, este regularizou sua representação processual e 

retificou o valor da causa. Todavia, recolheu as custas processuais e 

taxa judiciária sobre o valor indicado na inicial. Ademais, regularizou a 

representação processual. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios 

para a localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, 

com a intimação por edital, objetivando atender as exigências formais 

impostas pela lei. 7. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - 

ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO 

POR EDITAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei 

determina a cientificação ao devedor por carta expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos, não condiciona a entrega em mãos 

próprias. 2. A intimação de PROTESTO realizada POR EDITAL configura 

medida excepcional, autorizada somente em algumas hipóteses dispostas 

no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no caso de o devedor se encontrar em 

local incerto ou ignorado, ou mesmo se RECUSAR a receber a notificação. 

3. Verificada a ocorrência de uma das possibilidades do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-lei 911/69 e comprovada a mora do devedor fiduciário, o 

deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. 4. 

Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 10625120053479001 MG , 

Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 06/03/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/03/2013) – (destaque nosso) 8. Contudo, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 11. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 12. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, IV do CPC. 13. Sem custas. 14. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 15. P.R.I. 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 N.º 599/2018-GRHFC 

 

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, e 
Considerando o Provimento nº 16/2018-CM, que estabelece a suspensão dos prazos 

processuais, com a realização de plantão judiciário, durante o recesso forense, no período de 

20/12/2018 a 06/01/2019;  

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 1º e em seu parágrafo único 

estabelece que, excepcionalmente no dia 19/12/2018, o horário de expediente no Tribunal de 

Justiça e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso será das 7 às 14 horas, sendo que nesse dia as 

medidas judiciais protocoladas após as 14 horas deverão ser encaminhadas ao exame do 

magistrado plantonista; 

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 2º estabelece o horário de 

expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20 

de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019 (recesso forense), das 13 às 18 horas;  

Considerando a Portaria nº 1420/2018-PRES, que no artigo 3º e em seu parágrafo único 

estabelece que no período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os 

feitos que demandem medidas urgentes ou em que haja risco iminente do perecimento de direito, 

ou de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que na Primeira Instância os processos 

serão protocolados de forma física; 

Considerando a Portaria n.º 1424/2018-PRES que estabelece a escala de plantão dos juízes da 

Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, durante o recesso forense, das 14 horas do dia 

19/12/2018 às 12 horas do dia 07/01/2019; 

Considerando o Provimento nº 1/2017-CM, que regulamenta as audiências de custódia no 

âmbito da Comarca de Cuiabá; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Normatizar o plantão judiciário da Comarca de Cuiabá, durante o recesso forense, das 

14 horas do dia 19/12/2018 às 12 horas do dia 07/01/2019, no que se refere às unidades judiciais 

e administrativas, bem como aos servidores e estagiários; 
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I – DAS UNIDADES JUDICIAIS, CENTRAL DE MANDADOS E CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

Art. 2º. Convocar os gestores judiciários e oficiais de justiça elencados nos anexos I e II da 

presente Portaria, para atuarem no recesso forense da Comarca de Cuiabá, ficando vinculados 

aos Juízes de Direito das Áreas Cível e Criminal, conforme escala estabelecida pela Portaria n.º 

1424/2018-PRES.  

§ 1º. Os Atos das Audiências de Custódia serão cumpridos pelos respectivos gestores judiciários 

e oficiais de justiça das Varas Criminais Plantonistas. 

§ 2º. Os plantonistas do recesso forense deverão cumprir o plantão presencial no horário das 13 

às 18 horas, ficando em sistema de sobreaviso em tempo integral. 

§ 3º. Os gestores judiciários plantonistas cíveis e criminais devem convocar no mínimo 3 (três) 

servidores e/ou estagiários da própria secretaria, para auxiliarem nos trabalhos do plantão 

presencial, das 13 às 18 horas.  

§ 4º. Os gestores judiciários plantonistas criminais devem convocar 1 (um) servidor da própria 

secretaria, no período matutino, das 8 às 13 horas, para receber os flagrantes dos réus presos e 

que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, autuando e 

expedindo os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais das 

audiências de custódia 

§ 5º. A convocação de servidores de que trata os parágrafo 3º e 4º deverá ser feita via página do 

servidor, seguindo o caminho: gestor de ponto - convocação extraordinária - tipo de convocação 

"normal" - bate ponto "sim". Devendo os servidores, obrigatoriamente, registrarem o ponto tanto 

na entrada como na saída do expediente. 

§ 6º. A convocação de estagiários de que trata o parágrafo 3º deverá ser feita de forma verbal e 

somente poderá ocorrer nos dias úteis do recesso forense (não sendo permitida a prestação de 

serviço de estagiários aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos). 

§ 7º. Cada gestor judiciário convocado deverá protocolar na Gestão de Recursos Humanos do 

Fórum de Cuiabá, Certidão original expedida em nome dos servidores (Gestor Judiciário, 

Oficiais de Justiça e Assessores) que participaram do plantão, para o fim específico de averbação 

de créditos de horas, juntamente com a Ata de Plantão original, no primeiro dia útil após o 

recesso forense (07/01/2019).  

§ 8º. Em relação aos servidores da secretaria, convocados via página do servidor para auxiliar os 

trabalhos, conforme § 5º, não deverá ser expedida Certidão, pois o crédito de horas será gerado 

automaticamente pelo sistema. 
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Art. 3º. Regulamentar a forma de transferência de um plantão para outro, em relação aos 

gestores judiciários e oficiais de justiça. 

§ 1º. Cada gestor judiciário plantonista, ao término do seu plantão da escala (19h), entregará 

cópia da ata de ocorrências, por ele elaborada, ao próximo plantonista do recesso forense, 

juntamente com o aparelho de celular funcional e outros materiais (kit de plantão) que estejam 

sob sua guarda, bem como todos os processos, devidamente cadastrados, autuados e organizados 

com os documentos iniciais e posteriores, que deverão ser juntados, por meio de carga no 

sistema Apolo, de forma a facilitar a continuidade do trabalho para a nova turma plantonista.  

§ 2º. Para facilitar a transferência de plantão entre os gestores judiciários, de que trata o 

parágrafo 1º, caberá ao gestor plantonista subsequente buscar os materiais com o gestor 

plantonista atual. 

§ 3º. O último gestor judiciário plantonista, tanto cível como criminal, fica responsável pelo 

protocolo dos processos de todo o período do recesso forense, no primeiro dia útil após o recesso 

(07/01/2019).  

§ 4º. O último gestor judiciário plantonista criminal fica também escalado para o plantão 

judiciário semanal, das 19h do dia 07/01/2019 até as 12h do dia 11/01/2019. 

§ 5º. Os mandados recebidos e cumpridos pelos oficiais de justiça durante o recesso forense 

deverão ser entregues para os gestores judiciários que estiverem de plantão no dia da devolução, 

durante o recesso forense. 

§ 6º. Os primeiros oficiais de justiça convocados, tanto cível como criminal, deverão retirar os 

aparelhos de celular funcional na Central de Mandados do Fórum, na manhã do dia 19/12/2018, 

até às 11 horas, bem como entregá-los aos seus sucessores ao término do seu plantão (19h), e 

assim sucessivamente.  

§ 7º. Para facilitar a transferência de plantão entre os oficiais de justiça, de que trata o parágrafo 

6º, caberá ao oficial de justiça plantonista subsequente buscar o aparelho de celular funcional 

com o oficial de justiça plantonista atual. 

§ 8º. Os últimos oficiais de justiça plantonistas, tanto cível como criminal, ficam escalados para 

o plantão judiciário semanal, das 19h do dia 07/01/2019 às 12h do dia 11/01/2019. 

Art. 4º. Convocar os gestores judiciários das secretarias do Juizado Volante Ambiental,  da Vara 

Especializada do Meio Ambiente, das duas Varas Especializadas da Infância e Juventude, das 

cinco Varas Especializadas de Família e Sucessões, das duas Varas Especializadas de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher e das quatorze Varas Criminais para permanecerem em 

regime de sobreaviso, nos dias úteis do recesso Forense da Comarca de Cuiabá, no horário das 

13 às 18 horas, exceto nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, para atendimento 
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exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver necessidade, visando garantir o atendimento aos 

casos urgentes, novos ou em curso. 

§ 1º. O sistema de sobreaviso determinado compreende que o gestor judiciário ou servidor que o 

substituir ficará à disposição do juiz plantonista de sua área, podendo ser chamado ao Fórum, 

quando solicitado, para promover o acesso aos autos de origem, em que houver demanda de 

plantão judicial, sendo atribuição do gestor plantonista o cumprimento das decisões exaradas em 

período de recesso forense. 

§ 2º. Caso o servidor plantonista de sobreaviso seja chamado ao Fórum, será atribuição do gestor 

plantonista a expedição de Certidão constando as horas trabalhadas, para o fim específico de 

averbação de crédito de horas.  

Art. 5º. Convocar os servidores lotados na Central de Distribuição, elencados nos anexos I e II 

da presente Portaria, para trabalharem em sistema de revezamento, em tempo integral, de 

sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos urgentes e/ou 

emergenciais, tais como, expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de 

liberdade e certidões cíveis urgentes.  

Art. 6º. Dispensar os servidores e estagiários das unidades judiciais, central de mandados e 

central de distribuição, que não forem convocados pelo gestor de ponto e que não constem 

elencados no artigo 4º e/ou nos anexos I e II da presente portaria.  

Art. 7º. Os servidores responsáveis pelas unidades judiciais Cíveis e Criminais que integram a 

presente escala de plantão deverão providenciar os materiais necessários para o trabalho (selo, 

papel, caneta, lápis, etc), até o dia 14/12/2018. 

 

II – DA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 8º. Convocar os servidores e estagiários lotados nas Gestões de Infraestrutura, de Recursos 

Humanos e de Tecnologia da Informação, bem como do Setor de Arquivo, para trabalharem em 

sistema de revezamento por unidade, para atendimento exclusivo aos Magistrados e servidores 

plantonistas, em casos urgentes e/ou emergenciais. 

§1º. Os servidores das Gestões de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação realizarão 

cumprimento de escala de revezamento nos dias úteis, de forma presencial, das 13 às 18 horas, 

exceto nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, devendo ser convocados pelo gestor 

de ponto, via página do servidor; 

§2º. Os servidores das Gestões de Infraestrutura, de Recursos Humanos e de Tecnologia da 

Informação ficarão em sistema de sobreaviso, em tempo integral. 

Disponibilizado - 14/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10396 Caderno de Anexos - 5 de 26



§3º. Os servidores do Setor de Arquivo realizarão cumprimento de escala de revezamento, 

permanecendo em regime de sobreaviso, nos dias úteis do recesso Forense da Comarca de 

Cuiabá, no horário das 13 às 18 horas, exceto nos finais de semana, feriados e pontos 

facultativos, para atendimento exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver necessidade, visando 

garantir o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso. 

§ 4º. Caso o servidor plantonista de sobreaviso seja chamado ao Fórum, será atribuição do gestor 

plantonista a expedição de Certidão constando as horas trabalhadas, para o fim específico de 

averbação de crédito de horas.  

Art. 9º. Dispensar os demais servidores e estagiários lotados na Central de Administração do 

Fórum e que não constam elencados no artigo 8º da presente portaria. 

 

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10. A Gestão de Recursos Humanos do Fórum de Cuiabá ficará responsável pelo 

recebimento das escalas de revezamento de que tratam os artigos 4º e 8º da presente portaria, 

devendo elaborar documento único, com os nomes e telefones dos servidores plantonistas 

(presencial e sobreaviso), bem como encaminhá-lo a todos os magistrados, gestores judiciários e 

administrativos plantonistas, pelo e-mail funcional. 

Parágrafo Único. A lista contendo os nomes e telefones dos servidores de que trata este artigo 

será disponibilizado apenas aos plantonistas do recesso forense desta Comarca de Cuiabá, não 

sendo permitida sua divulgação para advogados, partes e etc. 

Art. 11. Durante todo o período do recesso forense, os Juízes plantonistas Cíveis e Criminais, 

escalados pela Portaria n.º 1424/2018-PRES responderão pelas Comarcas de Cuiabá, Chapada 

dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, sendo que cada Comarca contará com sua equipe 

de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça). 

Art. 12. As audiências de custódia do dia 19/12/2018, serão presididas pelo Magistrado 

plantonista criminal escalado para o recesso forense desse dia, em razão da inversão do horário 

de expediente. 

Parágrafo Único. No dia 19/12/2018, das 8h às 14h, caberá à Central de Distribuição proceder ao 

recebimento dos flagrantes dos réus presos e que vão participar das audiências de custódia, 

fazendo o “cadastro rápido” e encaminhando em carga ao Gabinete do Juízo Plantonista 

Criminal do início do recesso forense. 

 

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 13. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário e, após a 

homologação, os dados nela contidos estarão disponíveis automaticamente no site do Tribunal 

de Justiça, link “Plantão de Comarcas”, para acesso pelo cidadão. 

Art. 14. A convocação dos Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça escalados para o plantão 

durante o recesso forense se dará por meio de publicação da Portaria no Diário da Justiça 

Eletrônico. 

Art. 15. 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 via e-mail funcional. 

Art. 16. 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 via e-mail funcional. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, notadamente a Portaria nº. 585/2018-GRHFC de 05/12/2018. 

Publique-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos 

Advogados do Brasil - MT, às Procuradorias Gerais do Estado e do Município de Cuiabá, à 

Coordenadoria da Policial Judiciária Civil, bem como aos servidores e magistrados, por e-mail 

funcional, além de afixação no átrio do Fórum. 

Cumpra-se. 

 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

 

(assinado digitalmente) 

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ANEXO I 

 
 

VARAS CÍVEIS 
 

14h do dia 19/12/2018 até 19h do dia 21/12/2018 
Juízo da 5ª Vara Cível 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 

Drª. Ana Paula 
da Veiga 
Carlota 

Lygia Marinho 
Fontes Xavier 

3648-6325 
99948-8823 

Maria Dolores 
Aragão 
Primcka 

99661-5015 

Amauri José 
Elias 

99251-5661 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo 
99997-5916 

 
19h do dia 21/12/2018 até 19h do dia 23/12/2018 

Juízo da 10ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Sinii 

Savana Bosse 
Daiane Sabbag 
David França 

3648-6375 
99948-8823 

Iris Alvina 
Guarim Soares 

99661-5015 

Edson Miguel 
da Silva 
Barbosa 

99251-5661 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo e 
Demetilde 

Benedita de 
Assis 

99997-5916 
 

19h do dia 23/12/2018 até 19h do dia 25/12/2018 
Juízo da 4ª Vara Cível 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 

Dr. Emerson 
Luis Pereira 

Cajango 

Márcia Suzana 
Chupel 

3648-6436 
99948-8823 

Philipe de 
Paula da Silva 

Pinho 
99661-5015 

Alexandre 
Girard Ribeiro 

da Silva 
99251-5661 

Demetilde 
Benedita de 

Assis 
99997-5916 

 
19h do dia 25/12/2018 até 19h do dia 27/12/2018 

Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Elza Yara 
Ribeiro Sales 

Sansão 

Carlos Henrique 
Saliés Ribeiro 

3648-6495 
99948-8823 

César Divino 
Siqueira 

99661-5015 

Lucas Gabriel 
Gomes Peixoto 

99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 27/12/2018 até 19h do dia 29/12/2018 

Juízo do 1ª Vara Cível 
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Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Cláudio 

Roberto Zeni 
César Adriane 

Leôncio 
3648-6307 
99948-8823 

Zenilda 
Ferreira 

Santana Biava 
99661-5015 

Dinah Ribeiro 
Rodrigues 

99251-5661 
 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 29/12/2018 até 19h do dia 30/12/2018 

Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Angela 

Gimenez 
Katiuscia 
Marcelino 

Correia 
3648-6445 
99948-8823 

Elisangela dos 
Anjos Soares 

Farias 
99661-5015 

João Carlos 
Abib Moreira 
99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 30/12/2018 até 19h do dia 31/12/2018 

Juízo do 8º Juizado Especial Cível 
Local do Plantão: Complexo Miranda Reis 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Wladys 

Roberto Freire 
do Amaral 

Geziely Gevezier 
Loureiro 

3313-9800 
99948-8823 

Elisangela dos 
Anjos Soares 

Farias 
99661-5015 

João Carlos 
Abib Moreira 
99251-5661 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 31/12/2018 até 19h do dia 02/01/2019 

Juízo da 8ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Bruno 
D'Oliveira 
Marques 

Thiago Ottoni 
Azambuja 
3648-6385 
99948-8823 

Guilherme 
Garcia Neto 
99661-5015 

Cleide Vargas 
de Castilho 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 02/01/2019 até 19h do dia 03/01/2019 

Juízo da 8ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Bruno 
D'Oliveira 
Marques 

Thiago Ottoni 
Azambuja 
3648-6385 
99948-8823 

Paulo César 
Teixeira 

99661-5015 

Marcelo da 
Costa Marques 

Freire 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 03/01/2019 até 19h do dia 04/01/2019 

Juízo da 6ª Vara Cível 

Disponibilizado - 14/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10396 Caderno de Anexos - 9 de 26



Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Tatiane 

Colombo 
Analice Rosolem 

Santos 
36486327 

99948-8823 

Paulo César 
Teixeira 

99661-5015 

Marcelo da 
Costa Marques 

Freire 
99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 04/01/2019 até 12h do dia 07/01/2019 

Juízo da 6ª Vara Cível 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Drª. Tatiane 

Colombo 
Analice Rosolem 

Santos 
3648-6327 
99948-8823 

Fabiano 
Ferreira da 

Silva 
99661-5015 

Fátimo Nunes 
Siqueira 

99251-5661 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
 
 

ANEXO II 
 

VARAS CRIMINAIS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 
 

14h do dia 19/12/2018 até 19h do dia 21/12/2018 
Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Cleomar 
Cristina 

Dalexandre 
99642-8737 

Douglas 
Cardoso de 

Oliveira 
99326-7998 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo 
99997-5916 

 
19h do dia 21/12/2018 até 19h do dia 23/12/2018 

Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá   

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Herak 
Francisco 

Xavier 
99642-8737 

Luiz Mauro 
Pereira Senna 
99326-7998 

Silvany 
Cardoso de 

Araújo e 
Demetilde 

Benedita de 
Assis 

99997-5916 
 

19h do dia 23/12/2018 até 19h do dia 25/12/2018 
Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
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Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Regis Lisboa 
Rodrigues 

99642-8737 

Saturnino 
Armando 

Ojeda 
99326-7998 

Demetilde 
Benedita de 

Assis 
99997-5916 

 
19h do dia 25/12/2018 até 19h do dia 27/12/2018 

Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Louriley Reis 
dos Santos 

99642-8737 

João Costa de 
Souza 

99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 
 

19h do dia 27/12/2018 até 19h do dia 29/12/2018 
Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro 
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Isabela Brito 
Lisboa 

99642-8737 

Joel Abreu 
Valadares 

99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 
 

19h do dia 29/12/2018 até 19h do dia 30/12/2018 
Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro  
Thays Machado 

3648-6615 
99949-0558 

Adilson César 
da Silva 

99642-8737 

Júlio Cézar 
Rodrigues dos 

Anjos 
99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 30/12/2018 até 19h do dia 31/12/2018 

Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jeverson 

Luiz Quinteiro  
Adriana Carla 

Lima 
3648-6615 
99949-0558 

Adilson César 
da Silva 

99642-8737 

Júlio Cézar 
Rodrigues dos 

Anjos 
99326-7998 

Elias Gomes 
Ferreira 

99997-5916 

 
19h do dia 31/12/2018 até 19h do dia 02/01/2019 

Juízo da 2ª Vara Criminal 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Leonardo Adriana Carla Otávio Sebastião Aurecy 
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de Campos 
Costa e Silva 

Pitaluga 

Lima 
3648-6161 
99949-0558 

Gonçalves de 
Souza 

99642-8737 

Rodrigues de 
Souza Júnior 
99326-7998 

Ferreira Anzil 
de Morais 

99997-5916 
 

19h do dia 02/01/2019 até 19h do dia 04/01/2019 
Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher  

Local do Plantão: Fórum de Cuiabá 
Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 

Dr. Jamilson 
Haddad 
Campos 

Murilo César de 
Araújo Vieira 

3648-6605 
99949-0558 

Ana Maura de 
Freitas 

99642-8737 

Jorge Alves da 
Silva 

99326-7998 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 

 
19h do dia 04/01/2019 até 12h do dia 07/01/2019 

Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
Local do Plantão: Fórum de Cuiabá  

Magistrado Gestor Of. Justiça 1 Of. Justiça 2 Distribuidor 
Dr. Jamilson 

Haddad 
Campos 

Murilo César de 
Araújo Vieira 

3648-6605 
99949-0558 

Nivaldo 
Fagundes da 

Silva 
99642-8737 

Lucy Jesus dos 
Santos 

99326-7998 

Aurecy 
Ferreira Anzil 

de Morais 
99997-5916 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº. 600/2018-GRHFC 
  

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o expediente CIA 070.7582-97.2018 oriundo do Sindojus, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de 
Justiça da Zona Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o 
trimestre de JANEIRO a MARÇO/2019,  na forma abaixo discriminada: 

 
 Trimestre: Janeiro, Fevereiro e Março 2019 

Período Oficial de Justiça 
De 07/01/2019 a 11/01/2019 Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
De 14/01/2019 a 18/01/2019 Douglas Cardoso de Oilveira 
De 21/01/2019 a 25/01/2019 Geraldo Aparecido Nepomuceno 
De 28/01/2019 a 01/02/2019 Erinaldo de Souza Miranda 
De 04/02/2019 a 08/02/2019 Leonardo Santana de Hollanda 
De 11/02/2019 a 15/02/2019 Luis Carlos Monteiro dos Santos 
De 18/02/2019 a 22/02/2019 Celson Célio de Amorim 
De 25/02/2019 a 01/03/2019 Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
De 06/03/2019 a 08/03/2019 Gicélia Pedra Capioto 
De 11/03/2019 a 15/03/2019 Marcelo da Costa Marques Freire 
De 18/03/2019 a 22/03/2019 Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 
De 25/03/2019 a 29/03/2019 Isabela Brito Lisboa 

 
Art. 2º - O Oficial de Justiça que estiver escalado deverá permanecer na Secretaria da 11ª Vara 
Criminal, a partir das 16 horas até o término dos trabalhos das audiências de custódia, à 
disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 
diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos. 

 
Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os 
Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail 
funcional.  

 
Art. 5º - A escala semanal de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada. 

 
Art. 6º - Nos casos de ausência, justificada ou injustificada, do Oficial de Justiça escalado para o 
cumprimento do plantão semanal, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado outro Oficial da Zona Presídio, dentre aqueles que não constam na 
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presente escala, pela ordem alfabética.  
 

Art. 7º - Nos casos do artigo 6º, se os Oficiais não escalados por esta Portaria estiverem 
afastados, fica imediatamente escalado o Oficial de Semana Subsequente, na ordem da escala de 
plantão. 

 
Art. 8º - Na semana em que estiver escalado para o plantão da custódia, o oficial de justiça 
ficará suspenso da distribuição diária de mandados. 

 
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, notadamente a Portaria nº. 595/2018-GRHFC de 11/12/2018. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 13 de dezembro 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 CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº. 601/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central 
de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de JANEIRO/2019, na forma 
abaixo discriminada. 

 

 
 

 

07/jan 

Anselmo Noronha de Oliveira  

08/jan 

Benedito José de Magalhães 
Carlos Renato Leite Salema  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Jamil Aloide de Souza  Luziete Alves da Cunha Moraes 
João de Deus Nunes  Rita Cássia Soares Pinto 
Leonardo Santana de Hollanda  Saturnino Armando Ojeda 
Wilson Wagner Pereira Cardoso de 
Souza  Sônia Cristina de Souza Almeida 

     

09/jan 

Altair Rodrigues de Souza  

10/jan 

Amilson Miguel da Silva 
Amauri José Elias  Ana Paula de França Silva 
Juarez Campos Silva  Diego Benedito Silva de Moraes 
Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  Edson Miguel da Silva Barbosa 
Louriley Reis dos Santos  Lucy Jesus dos Santos 
Maurício Dellafina  Maria Dolores Aragão Primcka 

     

11/jan 

Adilson Cézar da Silva   

14/jan 

Adelmício Benedito dos Santos 
João Costa de Souza  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Maisa Ribeiro de Assis  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Philipe de Paula da Silva Pinho  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  
Regis Lisboa Rodrigues  Nivaldo Franchini 
Simone Vieira Ormonde  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 

 

15/jan 

Ademilton Batista Gomes   

16/jan 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
Cleomar Cristina Dalexandre  Ana Maura de Freitas 
Dejanira Ovídia da Silva  Cleide Vargas de Castilho 
Erinaldo de Souza Miranda  Guilherme Garcia Neto 
Geraldo Aparecido Nepomuceno  João Carlos Abib Moreira 
Thais Soares Coelho Lourenço  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 
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17/jan 

Eliel Cecílio da Silva  

18/jan 

David Ruelis 
Marcelo da Costa Marques Freire  Eliane Pereira Pires 
Olga de Oliveira  Leonardo Santana de Hollanda 
Paulo César Teixeira  Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Selma Teixeira Matos de Souza  Márcia Kohlhase Roda 
Vanda Gomes Ferreira  Thiago Francisco de Campos 

     

21/jan 

Benedito José de Magalhães  

22/jan 

Fabiano Ferreira da Silva 
Douglas Cardoso de Oilveira  Fátimo Nunes Siqueira 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Juarez Campos Silva 
Katia Cilene Silva Santos  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Saturnino Armando Ojeda  Luiz Mauro Pereira Senna 
Zenilda Ferreira Santana Biava  Maurício Dellafina 

     

23/jan 

Altair Rodrigues de Souza  

24/jan 

Amilson Miguel da Silva 
Amauri José Elias  Diego Benedito Silva de Moraes 
Ana Paula de França Silva  Edson Miguel da Silva Barbosa 
Louriley Reis dos Santos  Lucy Jesus dos Santos 
Rita Cássia Soares Pinto  Maisa Ribeiro de Assis 
Sônia Cristina de Souza Almeida  Maria Dolores Aragão Primcka 

     

25/jan 

Fabíola de Cassia Siquinelli  

28/jan 

Adilson Cézar da Silva  
Geraldo Araújo de Medeiros  João Costa de Souza 
Isabela Brito Lisboa  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  
Luziete Alves da Cunha Moraes  Philipe de Paula da Silva Pinho 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Regis Lisboa Rodrigues 
Vera Lúcia Maria de Araújo  Simone Vieira Ormonde 

 

29/jan 

Eder Gomes de Moura  

30/jan 

Eliete Gomes Rondon Faria 
Naldo Luiz da Silva  Gicélia Pedra Capioto 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Maurício Silva Santos 
Roney Cezar Miranda de Carvalho  Orlando Noronha da Luz 
Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  Roosevelt Marcos Barros da Silva 
Vladimir da Mota Oliveira  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

 

31/jan 

Dikson Tsuyoshi Minami 
Ernesto Yoiti Sakamoto 
Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Herdelice Cruz do Nascimento 
José Wilson Gonçalves Tavares 
Ronaldo Alves Correa 

 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 
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Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os 
Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail 
funcional. 

 
Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente 
escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 13 de dezembro 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 CUIABÁ 
 

PORTARIA Nº 603/2018-GRHFC 
(1ª Alteração) 

 
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 que o Magistrado Carlos Roberto Barros de Campos, embora designado 
para responder cumulativamente pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, está escalado para o 
Plantão Judiciário do mês de Dezembro/2018 da Comarca de Várzea Grande; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar 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 Janeiro de 2019, estabelecida 
pela Portaria nº. 594/2018-GRHFC de 11/12/2018, no período das  19:01h do dia 18/01/2019 até 
as 11:59h do dia 25/01/2019, da área cível, da seguinte forma: 

  
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 18/01/2019 até as 11:59h do dia 25/01/2019 
Juiz(a):    Drª. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 
                                                 Juízo da 11ª Vara Cível 
Gestor:     AMANDA ANDRADE DE TOLEDO PERRI 

 Telefone(s): 3648-6465 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 99661-5015 
 JAMIL ALOIDE DE SOUZA 
 Telefone(s): 99251-5661 

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. 
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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).  

 
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. 
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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, 13 de dezembro 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 RONDONÓLIS 
                           

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 
 
FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 
COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. 
 
                                      
CONSIDERANDO o disposto no art. 220 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, atual 
Código de Processo Civil, em vigor desde 18 de março de 2016;  
                              
CONSIDERANDO que o artigo 231 da Lei n. 4.964/1985—COJE estabelece o período de 20 de 
dezembro a 6 de janeiro como recesso forense;  
                            
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 244/2016, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no período natalino e da 
suspensão dos prazos processuais;  
                               
CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 16/2018-CM, disponibilizado no DJE de 14-11-
2018, edição n. 10378, com fundamento em seu art. 3º; 
                                   
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 1424/2018-PRES, que estabelece a escala de 
Plantão dos Juízes da Primeira Instância deste Estado, durante o recesso forense; 
                                
RESOLVE: 
                                
Art. 1º Estabelecer a seguinte escala de Plantão dos Gestores da comarca de Rondonópolis, 
durante o recesso forense: 

 
Telefone de Plantão – (66) 9 9959-4728 

  
CÍVEL 

14h do dia 19/12/2018 às 19h 
do dia 26/12/2018 Jeannie Carla Gonçalves  

19h do dia 26/12 às 19h do 
dia 01/01/2019 Solange Berbert Sathler 

19h do dia 01/01/2019 às 12h 
do dia 07/01/2019 Luciana Martins da Silva 

  
CRIMINAL 

14h do dia 19/12/2018 às 12h 
do dia  24/12/2018 Solange Rockenbach 

12h do dia 24/12/2018 às 19h 
do dia  28/12/2018 Karoline Pistori 

12h do dia 29/12/2018 às 12h 
do dia 07/01/2019 Anselma Nancy Cajango Tarifa 
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§ 1º Os gestores judiciários plantonistas deverão convocar no mínimo 02 (dois) Servidores e/ou 
estagiários da própria Secretaria, para auxiliarem nos trabalhos do plantão presencial, somente 
nos dias úteis. 

    
§ 2º Em relação aos Servidores, deverão ser convocados pelo gestor de ponto, via página do 
servidor; em relação aos estagiários, a convocação deverá ser apenas verbal. 

         
Art. 2º - Estabelecer a escala de Plantão dos Oficiais de Justiça da comarca de Rondonópolis, 
durante o recesso forense, devendo disponibilizar seus telefones celulares aos Gestores 
Judiciários para contato urgente: 

 

OFICIAIS DE 
JUSTIÇA 

20 a 22.12.2018 Neemias Gomes Miranda 
Nelson Ricardo Kleim 

(66) 9 9954 0287 
(66) 9 9988 2155 

23 a 24.12.2018  Nelson Rodrigues  
Paulo Edir  

(66) 9 9989 6177 
(66) 9 9627 7398 

25 a 27.12.2018 Matias Rocha 
Elson Siqueira 

(66) 9 9631 7222 
(66) 99625 0308 

28 a 01.01.2019 Matias Rocha 
Luis Antônio de Jesus Santos 

(66) 9 9631 7222 
(66) 9 9914 9512 

2 a 04.01.2019 Luciano Dos Santos Lima 
Ronan Medeiros Madeiros 

(66) 9 9646 9203 
(66) 9 8128 6646 

05 a 06.01.2019 
 

Jocieli de Lima Oliveira (66) 9 9638 8094 

 
 

Art. 3º. Convocar os servidores das Secretarias Cíveis e Criminais para permanecerem em 
regime de sobreaviso, no recesso Forense desta Comarca, durante o plantão presencial, no 
horário das 13 às 18 horas, para atendimento exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver 
necessidade, visando garantir o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso. 
 
 Parágrafo único. O sistema de sobreaviso determinado compreende que o gestor judiciário ou 
servidor que o substituir ficará à disposição do juiz plantonista de sua área, podendo ser chamado 
ao Fórum, quando solicitado, para promover o acesso aos autos de origem, em que houver 
demanda de plantão judicial, sendo atribuição do gestor plantonista o cumprimento das decisões 
exaradas no período de recesso forense.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

20 a 22.12.2018 Marlene Staut  
 

1ª Vara Cível 

23 a 26.12.2018 Irene Domingos da Silva 
27 a 30.12.2018 Antonieta Mazetto  
31.12.2018 a 
03.01.2019 

Juliana Martello do Amaral 

04 a 06.01.2019 Evandro Luiz Pereira Junior 
20.12.2018 a 
06.01.2019 

Angélica Alves de Almeida  2ª Vara Cível 

20.12.2018 a 
31.12.2018 

Marcileide Neves de Menezes 3ª Vara Cível 

20 a 31.12.2018 Eliete Aparecida da Conceição 3ª Vara Cível 
20.12.2018 a Thaís Muti de Oliveira 4ª Vara Cível 
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SERVIDORES      

DE 
SOBREAVISO 
 
 
 
 
 
 

06.01.2019 
20.12.2018 a 
06.01.2018   

Siderlei Belão Magalhães 
Daniela Maria A. Adorno 

1º Juizado 
Especial 

20.12.2018 a 
06.01.2018   

José Aparecido Ferreira 2º Juizado 
Especial 

20.12.2018 a 
06.01.2018   

Paniago de Oliveira Santos, Vara da Infância 
e Juventude 

20.12.2018 a 
06.01.2018   

 
Lucileila Cardoso  

 
1ª Vara Família 

20.12.2018 a 
06.01.2018   

Alisson Flávio Ampolini 2ª Vara Família 

19.12.2017 a 
08.01.2018 

Débora Yanez P. Cláudio 1ª Vara Fazenda 

20.12.2018 a 
06.01.2018   

Jeannie Carla Gonçalves 2ª Vara Fazenda 

29 e 30.12.2018 Flavia Regina de S. Pereira 1ª Vara Criminal 
31.12.2018 a 
01.01.2019 

Maria Danizete Damasceno 

02.01.2019 a 
03.01.2019 

Luciana Corrêa Lopes 

04.01.2018 a 
05.01.2018 

Maria Nívia Lopes de Araújo  

06.01.2018 Antônio Carlos (Tonico) 
20.12.2018 a  
22.12.2018 

Karla Janaína R. Vedovetto 2ª Vara Criminal 

23 e 24.12.2018   Joelma Borges de O. Pereira 
25 e 26.12.2018   Daniela F. de Melo Fonseca 
27 a 29.12.2018 Anselma Nancy Cajango Tarifa 
20 a 23.12.2018 Vanda Pio Cajango 3ª Vara Criminal 
24 a 28.12.2018 Amanda Aparecida G. Ferro 
29.12.2018 a 
02.01.2019  

Margareth bender Vitorette 

03.01.2019 a 
06.01.2019 

Aline Mrozinski Franco 

20 a 24.12.2018 Armelinda da Mata Nascimento 4ª Vara Criminal 
25 a 30.12.2018  Rosana Carvalho de Souza 
31.12.2018 a 
06.01.2019  

José Aparecido Ferreira 

29 e 30.12.2018 Flavia Regina de S. Pereira 5ª Vara Criminal 
31.12.2018 a 
01.01.2019 

Maria Danizete Damasceno 

02.01.2019 a 
03.01.2019 

Luciana Corrêa Lopes 

04.01.2018 a 
05.01.2018 

Maria Nívia Lopes de Araújo  

06.01.2018 Antônio Carlos (Tonico) 
20 a 28.12.2018  Érica Sara S. Bortolotti Narloch 

 
Violência 
Doméstica 

29.12.2018 a Marcelo Souza de Andrade 
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06.01.2019 
20 a 31.12.2018 Marcia Aparecida M. de 

Oliveira  
JUVAN 

01 a 06.01.2019 Jovelina Ribeiro de Souza 
 

Art. 4º - Em relação aos Agentes da Infância e Juventude, deverão permanecer na “esfera de 
disponibilidade” de acordo com a escala abaixo e, caso necessário, atender o chamado do Juiz 
plantonista para o atendimento de medidas urgentes. 

 
 

   
 
 
AGENTES      

DA 
INFÂNCIA 

20.12.2018 Maria Luiza Barroso (66) 9 9916 3816 
21.12.2018 Lecy Maria de Araújo (66) 9 9961 7173 
22 e 23.12.2018 Mario Sergio da Silva  (66) 9 9927 4771 
24 e 25.12.2018 Thalles Cajango Iori Rodrigues (66) 9 9668 9949 
26 a 28.12.2018 Elma Maria da Luz Silva (66) 9 8404 7260 
29 e 30.12.2018 Ronny Eric Maques de Castro (66) 9 9643 4236 
31.12.2018 Tiago Rodrigues Carvalho (66) 99602 3698 
01.01.2019 Diego de Jesus Santana Nagano (66) 9 9922 8169 
02.01.2019 Maria Luiza Barroso (66) 9 9916 3816 
03 e 04.01.2019 Elma Maria da Luz Silva (66) 9 8404 7260 
05 e 06.01.2019 Luana Dias Pais (66) 9 9983 0462 

 
 Art. 5º. Convocar os servidores do Cartório Distribuidor para trabalhar em sistema de 
sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos urgentes e/ou 
emergenciais, tais como, expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de 
liberdade. 

         

CARTÓRIO 
DISTRIBUIDOR 

19.12.2018 
a 

06.01.2019 

Patrícia Braga Tunes (66) 9 9962 5480 
Péricles Braga Tunes (66) 9 9932 6277 

 
Art. 6º. Convocar os servidores da Central de Administração para trabalhar em sistema de 
sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados e servidores plantonistas, em casos 
urgentes e/ou emergenciais. 

 
 

   
 
 
 
   CENTRAL 

DE ADM. 

20.12.2018 Mauro Sérgio P. de Oliveira (66) 9  9998 0238 
21.12.2018 Sônia Ap. dos Santos Barreto (66) 9 9903 5325 
22 e 23.12.2018 Idenir Ferreira de Queiróz (66) 9 9962 3849 
24.12.2018 Marta J. P. de Vasconcelos (66) 9 9687 5534 
25.12.2018 Adeuzair F. dos A. Souza (66)9 9643 9728 
26.12.2018 Nilda R. de Andrade Santos (66) 9 9976 4643 
27 e 28.12.2018 Humaita Gomes Pereira (66) 9 9606 3909 
29 e 30.12.2018 Marta J. P. de Vasconcelos  (66) 9 9687 5534 
31.12.2018 Márcia Célia C. Guabiroba (66) 9  9601 0708 
01.01.2019 Milton Pereira (66) 9  8119 2016 
02 e 03.01.2019 Sismalha da Silva Santos (66) 9 9977 1619 
04 e 05.01.2019 Priscilla Bosco O. L. Queiróz  (66) 9 9635 4391  

06.01.2019 Sônia Godas Galhardo (66) 9 9999 9955 
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Art. 7º. Regulamentar a forma de transferência de um plantão para outro, em relação aos gestores 
judiciários e oficiais de justiça: 
 
              
§ 1º. Cada gestor judiciário, ao término do seu plantão da escala (18h), entregará cópia da ata de 
ocorrências, por ele elaborada, ao próximo plantonista do recesso forense, juntamente com o 
aparelho de celular funcional e outros materiais           (kit de plantão) que estejam sob sua 
guarda, bem como todos os processos, devidamente cadastrados, autuados e organizados com os 
documentos iniciais e posteriores, que deverão ser juntados, por meio de carga no sistema Apolo, 
de forma a facilitar a continuidade do trabalho para a nova equipe plantonista. 
 
                
 § 2º. O último gestor judiciário plantonista, tanto cível como criminal, deverá repassar o 
aparelho de celular funcional e outros materiais (kit de plantão), para o gestor escalado para o 
próximo plantão judiciário, às 12 horas do dia 07/01/2019, ficando também responsável pelo 
protocolo dos processos de todo o período do recesso.  
         
               
§ 3º. Cada gestor convocado deverá protocolar na Central de Administração, certidão expedida 
em nome dos Servidores (Gestor Judiciário, Oficiais de Justiça e Assessores) que participaram 
do plantão, para fins de comprovação da jornada laboral. 
              
Art. 8º - Os expedientes recebidos no período de recesso forense pelos Gestores Judiciários 
plantonistas deverão ser entregues aos plantonistas sucessores que, no dia 07.01.2019, mediante 
Termo de Entrega, procederão remessa ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias. 
 
             
Art. 9º Os Atos das Audiências de Custódia serão cumpridos pelos respectivos Gestores e 
Oficiais de Justiça das Varas Criminais Plantonistas nos dias uteis. 
 
            
 Art. 10º - Os objetos apreendidos no período que compreende o recesso forense somente 
deverão ser encaminhados à Diretoria do Foro no dia 07.01.2019.                                                         
 
            
Art. 11º - A presente Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
 Comunique-se aos Juízes desta Comarca, ao Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Presidente da 1ª Subseção da OAB, aos representantes 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, à Delegacia Regional, à Direção da Unidade 
Prisional PM Major Eldo Sá Correa            (Mata Grande), e ao Comando da Polícia Militar. 
 
                                      
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
                                      
Rondonópolis-MT,  11 de dezembro de 2018 . 
 
Francisco Rogério Barros 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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 Telefone de Plantão – (66) 9 9959-4728 

  
CÍVEL 

Período Magistrado  
15h do dia19/12/2018às 
19h do dia 26/12/2018 Dr. Edson Dias Reis 

19h do dia 26/12 às 19h 
do dia 01/01/2019 Dr. Rhamice I. A. A Abdallah 

19h do 
dia 01/01/2019 às 12h 

do dia 07/01/2019 
Dra. Milene A. P. Beltramini 

  
CRIMINAL 

15h do 
dia 19/12/2018 às 12h 

do dia  29/12/2018 
Dr. Wagner Plaza 

12h do dia 29/12/2018 
às 12h do 

dia 07/01/2019 
Dra. Aline Quinto 
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